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Zrsedy
udtiellnie, ze Órodków rezr,ruł! cłlowej budżetu prństwe na przeciwdzlalanie
l Usuwtnie rkutków klpsk żpriolowych, pomocy
o

hórYch mowR w ustawie

finane owej w

fottie zasilków celowycb,

o poluocy spolscznej, dla osób lub rodzin poezkodowaoycb
w

wyniku

zderzęń nosących znamjona klęski
Ęwiolowej

L Pomoc

pIzczna.7unajcst dta osób sąmotnic gospodarująpyń lub
rodzin, któro ponios}y mrury

w gOsPodarstwach domOWYch (budynlrach miesz}alnycĘ podsĘwowyrn v\yposaźeniił
gospodarsrw
don-rowYcb) i analazĘ się w szczłgólnic rudnej sytuaoji,
w której nie mogą zaspokoió
porrzeb

bytołyń w oparciu

niezbędnych

o posiadane śmdkiwłgsne.

2. Środki r{rPłacane są w formie easiiku cetoryegg _ nA podsbvje ań
40 ust, 2 i 3 ustawy z dnia
]2 m*ca 2004r. opomocyspolcczrej (Dz,lJ,z2009 r.Nr
l75, paz.1362,zpóźn,zrrl.),
3, \}ł Pr4Padku, gdY w domu jednorodzinnym lub mjoszkaniu
prowadzonych jest kiJka gospodarstw
domouyń pyzezposzczegóJnc osoby lub rodziny, pornocĄmożc być
objęta kźda z nich,

4, podstawą do obeśIania wysokości prryznanaj pomocy jest
rodzinny v.ywiad środowiskowy
p

r

zep r ow

ńzony

p

ruez gm inny (rni

ej

ski)

o środ

ek

p

omo

cy społcc zn ej

5, Kwota zasiłku dla osób lub rodzin najbardzicj poszkodowanyolt
nie rlroźn pę4krocąó 6,000
(słownie: sze§ć Ęsięcy złoĘch),

ń

6, Przy olcreśIaniu wysokośoi zasilku nalo4 brao pod uwagę:

'
'
l
,
'
1
(m

możIiwośćfunkcjonowania we własn}rn mieszkłniu (cry
może stanowić schronienie dla
poszkodowanyń, cry nie sfwarza dodatkowego zagrożania
na skutek uszkod,zeń, czy konioczne
jest zapcwnieuie innego sńronienia w okresie przcjściowym);
Prace, lctóre rrzeba Pilnic w-ykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonac,
by móc zaspokajac

n,iezbędnc potzoby bytowe;

rzaCł\?iste §ralY .i PołzebY w gospodarstwie domowym (podstawowy
sprzęt gospodarsnva
domowego, żyvnośći dosę do wody pitncj,
,,,);
cż),w poszkodowanych rodzina'h dzieci będą mog}y podjąć
Jub kontynuować naukę;
jest
e7ł
rnożIiwośó zapewnionio opieki medyczncj
i zakupu lcków dla poszkodowanych, w rym
zwłdszłzanieobj ęrych ubczpieczeniorn.
WYPłarY zasiłków celowych dla poszkodowanych
osób lub rodzin jg|ęgpywqe
ie_lskio) ośrodki po mocy społac216.1

MrNIsTeR

3Ę przczgminne

