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DOLiZK-ly-775-..../2016

Warszawa, dnia
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lipca 2016 roku

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, w kwocie wyższej niż 20 tys. zł, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących,
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, mających miejsce w 2016
r., począwszy od czerwca tego roku.

Do udzielania pomocy w kwocie powyżej 20 tys. zł stosuje się zasady określone w piśmie
skierowanym do wojewodów znak: DOLIZK-Iy-775-3./2016 z dnia A.. lipca 2016 r. (zasady dotyczące
uruchamiania środków na zasiłki celowe w kwotach do 20 tys. zł), z następującymi zmianami:
1.

Pomoc przysługuje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, jeżeli poniosły szkody
w gospodarstwach domowych (budynkach/lokalach mieszkalnych) w czerwcu 2016 r. lub
w kolejnych miesiącach 2016 r.

2.

Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych),
przyznawanej w związku ze szkodami wjednym budynku/lokalu mieszkalnym.

3.

Pomoc może być przyznana również na odbudowę budynku mieszkalnego w tym samym lub
w innym miejscu albo zakup działki budowlanej, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
w przypadku, gdy wydany został nakaz rozbiórki dotychczasowego budynku mieszkalnego.

4.

Najemca budynku/lokalu mieszkalnego albo osoba, na rzecz której ustanowiono prawo
dożywocia, mogą otrzymać pomoc jedynie na jego remont, jeżeli uzyskały na to pisemną zgodę
właściciela. W takim przypadku właścicielowi pomoc nie przysługuje.

5.

W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzonych było, w dniu zdarzenia
klęskowego, więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wysokość pomocy na budowę lub zakup
działki budowlanej, budynku lub lokalu mieszkalnego ustala się proporcjonalnie do udziałów
w nieruchomości, którą dotknęła szkoda.

6.

Pomoc może być przyznana na remont, odbudowę albo zakup tylko jednego budynku/lokalu
mieszkalnego lub zakup jednej działki budowlanej dla poszkodowanej rodziny albo osoby
samotnie gospodarującej.

7.

Pomoc pomniejsza się o kwotę przyznanego, z uwagi na to samo zdarzenie, zasiłku celowego,
o którym mowa w:
a) zasadach dotyczących uruchamiania środków na zasiłki celowe w kwotach do 20 tys. zł (pismo
z dniaĄ. lipca 2016 r., znak: DOLlZK-ly-775-.../2016 lub
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b) zasadach dotyczących uruchamiania środków na zasiłki celowe w kwotach do 6 tys. zł (pismo
z dnia 24 czerwca 2016 r., znak: DOLIZK-Iy-775-1/2016), w części, w jakiej ten zasiłek został
przeznaczony na remont budynku/lokalu mieszkalnego
jeżeli nie został on uwzględniony
(odliczony) w wysokości pomocy określonej pod lit. a).
—

8.

Zasiłki powinny być wypłacane w transzach pierwsza w wysokości do 30% przyznanej pomocy.
W przypadkach uzasadnionych potrzebą jednorazowego wydatku w większej kwocie
(np. zakupu działki budowlanej lub budynku/lokalu mieszkalnego) możliwe jest przekazanie
pierwszej transzy zasiłku w kwocie wyższej niż 30% przyznanej pomocy, aż do pełnej kwoty
—

przyznanego zasiłku.
9.

Wypłata kolejnej transzy zasiłku winna zostać poprzedzona weryfikacją sposobu wykorzystania
środków przekazanych w ramach wcześniejszych transzy, w szczególności rozliczeniem
za pomocą faktur i rachunków.
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