ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.95.2012
BURMISTRZA OZMIKA
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie wypłaty zasiłków celowych z budżetu państwa i budżetu gminy
na pokrycie wydatków związanych z gradobiciem, które miało miejsce w
dniu 03 lipca 2012 r. w Gminie Ozimek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam
co następuje:

§

1

Wprowadzam procedury wypłaty zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z gradobiciem, które miało miejsce w dniu 03 lipca 2012 r. w
Gminie Ozimek ze środków budżetu państwa i budżetu gminy przyznanych na
podstawie art. 40 ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2012 roku.

Otrzymują:
1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2. Ref. FB w/m
3. BO.0050.95.2012- aa.

Załącznik nr1
Do Zarządzenia nr BO.0050.95.2012
Burmistrza Ozimka
z dnia 10.08.2012r.
PROCEDURY
Wypłat zasiłków celowych z budżetu państwa i budżetu gminy na pokrycie wydatków
związanych z gradobiciem, które miało miejsce w dniu 03 lipca 2012 roku w Gminie Ozimek,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
1. Wypłata zasiłków następuje na podstawie artykułu 40 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej, a środki na realizację zapewnił budżet państwa i budżet
gminy.
2. Wypłata zasiłków ma pomóc w likwidacji skutków gradobicia i finansować
zwiększone wydatki mieszkańców, wynikające z poniesionych szkód, głównie na
remont zniszczonych budynków mieszkalnych.
3. Do uzyskania zasiłku celowego uprawnieni są mieszkańcy Gminy Ozimek, których
gospodarstwo domowe położone na terenie Gminy Ozimek jest centrum życiowym
w rozumieniu art.25 kodeksu cywilnego.
4. Prawo do zasiłku przysługuje w/w osobom, o ile wskutek gradobicia w dniu 03 lipca
2012r. poniosły straty oszacowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem
BO.0050.75.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 4 lipca 2012r. z późn. zmianami i złożyły
wniosek w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.
5. Wypłacane zasiłki dotyczą wyłącznie potrzeb mieszkaniowych i nie przysługują
mieszkańcom gminy, którzy ponieśli w trakcie gradobicia straty związanej z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej.
6. Wysokość zasiłku celowego przyznanego w trybie art.40 ustawy o pomocy społecznej
uzależniona będzie od szkód dotyczących :
- zniszczenia/uszkodzenia dachu budynku/lokalu mieszkalnego
- zniszczenia okien, wybicia szyb,
- zniszczenia/uszkodzenia rynien,
- zniszczenia/uszkodzenia obróbek blacharskich w koszu, wyłazów dachowych,
- zniszczenia/uszkodzenia sufitów, ścian i podłóg w mieszkaniu.
7. Podstawę wyliczenia zasiłku stanowi przeprowadzony przez pracownika socjalnego
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku wywiad środowiskowy, opis szkód
sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem BO.0050.75.2012 Burmistrza
Ozimka z dnia 4 lipca 2012r. z póź. zmianami, kosztorys opracowany zgodnie z
Zarządzeniem BO.0050.83.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 12 lipca 2012r. oraz zebrana
w sprawie dokumentacja.
8. Kwotę zasiłku przekraczającą wysokość 6 000zł należy rozliczyć do 30.09.2012r. w
formie rachunków lub faktur VAT potwierdzających poniesione wydatki związane z
remontem budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku gradobicia w dniu 3 lipca
2012r., wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub współmałżonka w okresie nie
wcześniejszym niż dzień powstania szkody. W przypadku braku możliwości
przedstawienia rachunków lub faktur VAT, należy złożyć oświadczenie dotyczące
wysokości poniesionych kosztów, związanych z remontem budynku mieszkalnego,
uszkodzonego w wyniku gradobicia w dniu 3 lipca 2012r.
9. W przypadku, gdy osoba uprawniona przeznaczy pomoc niezgodnie z celem na jaki
została udzielona, zwrot pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 98 w/w ustawy świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od
osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od
dochodu rodziny.
10. Decyzjom przyznającym zasiłek celowy nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności z uwagi na ważny interes strony.
11. Wszystkie czynności związane z oceną skutków gradobicia wykonane przez
pracowników Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz osoby do spraw
opisywania szkód powołane Zarządzeniem BO.0050.75.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 4
lipca 2012r. z póź. zmianami wykonane do dnia wejścia w życie przedmiotowych
Procedur pozostają w mocy.

