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Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie
ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM
ZDARZENIA NOSZĄCEGO ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na:
zasiłek celowy (do 6 tys. złotych)
zasiłek na remont/odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (do
200 tys. złotych)
zasiłku na remont/odbudowę budynku gospodarczego (do 100 tys. złotych)

DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko:
data urodzenia/PESEL:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu

UZASADNIENIE

(opisać zakres poniesionych strat w substancji budynku, wyposażeniu gospodarstwa
domowego, podać powierzchnię i liczbę pomieszczeń, które uległy zniszczeniu oraz
określić stopień zniszczenia i wartość szacunkową szkody).

OŚWIADCZENIE
szkody spowodowane przez zdarzenie*:
 uniemożliwiają/umożliwiają* dalsze zamieszkanie w budynku,
 uniemożliwiają/umożliwiają* zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych,
 uniemożliwiają/umożliwiają* prowadzenia gospodarstwa domowego,
 uniemożliwiają/umożliwiają* podjęcie lub kontynuowanie nauki przez dzieci,
 uniemożliwiają/umożliwiają* zapewnienie opieki medycznej i zakup leków, w
tym zwłaszcza poszkodowanym nieobjętych ubezpieczeniem.
*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

podpis osoby składającej wniosek

INFORMACJE DODATKOWE
Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie
gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i nie są w stanie samodzielnie
lub przy pomocy rodziny zaspokoić niezbędnych potrzeb w oparciu o własne zasoby. Wobec tych
osób i rodzin udzielimy pomocy w formie:
1) zasiłku celowego (do 6 tys. złotych) – przy określaniu wysokości zasiłku będą brane pod
uwagę :
 możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu tj. czy może stanowić schronienie,
czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia, czy konieczne jest zapewnienie
schronienia np. w mieszkaniu chronionym;
 prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc
zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
 potrzeby dzieci z poszkodowanych rodzin w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki;
 zapewnienie dostępu do opieki medycznej i zakup leków dla poszkodowanych;
2) zasiłku na remont/odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (do 200
tys. złotych) i na remont/odbudowę budynku gospodarczego (do 100 tys. złotych)– przy
określaniu wysokości zasiłku będą brane pod uwagę :
 w chwili zdarzenia klęski żywiołowej na masową skalę w lokalu/budynku było
prowadzone gospodarstwo domowe;
 szacowanie szkód oraz określenie procentowej wartości zasiłku będzie poprzedzone
badaniem komisji ds. szacowania strat w skład której wchodzić będzie pracownik
organu nadzoru budowalnego;
 udzielenie pomocy będzie poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego
przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
 z kwoty przyznanego zasiłku mogą być finansowane koszty remontu, zakupu
urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej
infrastruktury technicznej do budynku, który został uszkodzony w wyniku wichury;

Osoby, którym zostanie przyznana pomoc, będą zobowiązane do
przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków
związanych z remontem, odbudową budynku/lokalu, dokonanych z kwoty
przyznanego zasiłku.

