Lublin, dn. 22 czerwca 2016 r.

Tryb ubiegania się o środki budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin
poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej
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Wójt/burmistrz/prezydent niezwłocznie po zdarzeniu przekazuje do ośrodka pomocy społecznej dane
adresowe osób lub rodzin, których budynki mieszkalne zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku
działania żywiołu.
Pracownicy socjalni Ośrodka niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
powzięcia wiadomości o potrzebie udzielenia pomocy (lub w pierwszych dniach kiedy możliwe będzie
bezpieczne wykonywanie przez pracowników socjalnych czynności administracyjnych w terenie),
ustalają sytuację życiową rodziny w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy (Cz. VII „Dotyczy osób i
rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski
żywiołowej bądź zdarzenia losowego” pod kątem możliwości zaspokajania przez rodzinę
podstawowych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, możliwości i uprawnienia.
Przy określaniu wysokości zasiłku celowego należy kierować się zasadami wyrażonymi w ustawie o
pomocy społecznej oraz kryteriami określonymi w piśmie MSWiA z dnia 24 czerwca 2016 r., znak:
DOLiZK-IV-775/1/2016.
Maksymalna kwota zasiłku celowego dla rodziny nie może przekroczyć 6 tys. zł.
W przypadku zaistnienia zdarzenia w skali uzasadniającej udzielenie wyższej pomocy niż określona w
pkt 4, zasady udzielania pomocy zostaną określone odrębnie.
Wójt/burmistrz/prezydent, w celu wsparcia działań pracowników pomocy społecznej może powołać
Komisję do spraw oceny strat w gospodarstwach domowych, która udokumentuje przebieg oględzin w
protokole.
Na podstawie danych uzyskanych w trakcie rodzinnych wywiadów środowiskowych (oraz w oparciu o
protokoły Komisji), kierownik Ośrodka tworzy wstępną listę osób wymagających pomocy, ze
szczegółowym opisem szkód, szacowaną kwotą zasiłku i przekazuje ją wójtowi gminy.
Wójt/burmistrz/ prezydent sporządza wniosek do wojewody zawierający:
datę, rodzaj i zakres zdarzenia klęskowego;
liczbę poszkodowanych rodzin i osób;
wnioskowaną kwotę dotacji z budżetu państwa;
uzasadnienie
wskazujące,
że
usunięcie
strat
wyrządzonych
zdarzeniem
losowym
o charakterze klęskowym przewyższa możliwości finansowe gminy;
do wniosku o zasiłki celowe należy dołączyć listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków
mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach, wg Tabeli 1:
Wojewoda dokonuje oceny wniosków, o których mowa w pkt. 5 oraz informuje
wójta/burmistrza/prezydenta o podjętej decyzji oraz trybie ewentualnego udzielenia dotacji.
W przypadku udzielenia dotacji, wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w
wyniku działania żywiołu realizowana jest przez ośrodki pomocy społecznej, w oparciu o art. 40 ust. 2 i
3 ustawy o pomocy społecznej.
Pomoc przyznawana jest przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie – stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

UWAGA:
Mając na względzie charakter ww. zasiłku jego wypłata powinna nastąpić niezwłocznie. W
przypadkach, w których zasadność udzielenia pomocy, ze względu na skalę strat, nie budzi
wątpliwości, a niezwłoczne przyznanie pomocy jest konieczne dla zaspokojenia niezbędnych
potrzeb bytowych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, pomoc powinna zostać udzielona
zaliczkowo, jeszcze przed dokładnym oszacowaniem strat wyrządzonych w gospodarstwie
domowym.

