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Zasady
udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących,
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
1.

Pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty
w

gospodarstwach

domowych

(budynkach

mieszkalnych,

podstawowym

wyposażeniu

gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą
zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
2.

Środki wypłacane są w formie zasiłku celowego - na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).

3.

W przypadku, gdy w jednym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu prowadzonych jest
faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby samotnie
gospodarujące, pomocą może być objęta każda z nich.

4.

Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej.

5.

Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000 zł
(słownie: sześć tysięcy złotych).

6.

Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę:
1) możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla
poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy
konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
2)

prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc
zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;

3) rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa
domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.);
4) czy dzieci z poszkodowanych rodzin będą mogły podjąć lub kontynuować naukę;
5) czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych,
w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.
7.

Wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących
dokonywane są przez gminne (miejskie) ośrodki pomocy społecznej.

8.

W sprawach wszczętych i niezakończonych stosuje się Zasady udzielania ze środków rezerwy
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomocy
finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla
osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej,
określone w piśmie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2013 r., znak: DUSKŻ-III5491-46/2013.
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