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           Gdańsk, dnia 20 września  2017 r. 
PS-II.3111.25.1.2017.KK 
 
 
       Panie, Panowie 
       Dyrektorzy, Kierownicy 
       Ośrodków Pomocy Społecznej 
       woj. pomorskiego 
     (realizujących wypłatę zasiłków z tyt. nawałnicy)  
  
 
 W związku z licznymi telefonami od osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w nocy                
z 11/12 sierpnia br.,  (kierowanymi do Wydziału Polityki Społecznej i do Sekretariatu Wojewody)  
w sprawie rozliczenia fakturami  otrzymanego zasiłku do 6 tys. zł wyjaśniam, 
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 losowych noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 24 czerwca 2016 r. Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zawierają zapisu, który stanowi o żądaniu przez 
OPS od osoby uprawnionej do zasiłku do 6 tys. zł przedstawienia faktury lub rachunku  potwier-
dzającego poniesione wydatki. 
 W myśl zapisów zawartych w zasadach pomoc ta jest przeznaczona na zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb niezbędnych do funkcjonowania we własnym mieszkaniu (pkt 6 zasad sta-
nowi co należy brać pod uwagę przy określaniu wysokości zasiłku co jest równoznaczne na co 
zasiłek zostanie przeznaczony) tj. zapewnienie schronienia, prace które należy pilnie wykonać - 
porządkowanie, naprawa sieci elektrycznej, drobne naprawy remontowe itp. lub zakupy jakich 
trzeba pilnie dokonać (żywność, podstawowy sprzęt domowy - gdy uległ zniszczeniu w wyniku 
zdarzenia). 

A zatem nie ma podstaw, aby w decyzji o przyznaniu zasiłku do 6 tys. zł organ wydający 
decyzję umieścił zapis o obowiązku rozliczenia fakturami/rachunkami. 

W przypadku wypłaty zasiłku do 6 tys. z przeznaczeniem na remont budynku (co winno 
być zawarte w decyzji administracyjnej w zakresie  celu przeznaczenia i w uzasadnieniu )              i 
dalszej wypłaty wyższych kwot zasiłków do 20 tys. zł i do 200 tys.,  przeznaczonych na remont/od-
budowę można żądać rozliczenia fakturą/rachunkiem zgodnie z pkt I.15 zasad. 
 O żądaniu faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki, związane                  z 
remontem/odbudową lokalu mieszkalnego stanowi pkt I.15 zasad z 17 sierpnia 2017 r.,  oraz zmie-
nionych zasad z 29 sierpnia 2017 r.,  które zawierają warunki przyznawania pomocy na       remont 
budynku/ odbudowę budynku w wysokości do 200 tys. zł. 
 
                Zastępca Dyrektora  
                           Wydziału Polityki Społecznej        
                                          Krystyna Kobylińska                                                     
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