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Panie/Panowie
Starostowie Powiatów
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
wg. rozdzielnika

Szanowni Państwo
za nami pierwszy etap niesienia pomocy poszkodowanym w nawałnicach, jakie miały miejsce
w naszym województwie z 11 na 12 sierpnia br. Na podstawie informacji od Państwa, jeszcze
przed dokładnym oszacowaniem strat wyrządzonych w gospodarstwach domowych,
zaliczkowo uruchomione zostały dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc
finansową do 6 tys. zł. w wysokości 60,5% zgłaszanych potrzeb.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich podległych Państwu służb, w tym pracowników
pomocy społecznej, pomoc ta błyskawicznie dotarła do osób, które poniosły straty
w budynkach mieszkalnych oraz podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych.
W związku z powyższym Gminy, które zakończyły przyznawanie pomocy finansowej
do 6 tys. zł proszę o złożenie stosownego wniosku1 w tym zakresie, wg. określonego wzoruWniosek nr 1. Dotacje do 6 tys. zł – straty w budynkach mieszkalnych2
w nieprzekraczalnym terminie do 23.08.2017 r.
Gminy, które jeszcze nie zakończyły przyznawania pomocy poszkodowanym do 6 tys. zł
stosowny wniosek złożą dopiero po zakończeniu przyznawania pomocy, tak aby wniosek
zawierał całość rodzin objętych pomocą i kwotę przyznanej pomocy wg. decyzji. Prezentowane
dane powinny być zgodne z ewidencją księgową.

Wniosek powinien zawierać faktyczną liczbę rodzin i faktyczną kwotę przyznanej pomocy finansowej zgodną
z ewidencją księgową.
2
Dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych (nie uwzględniać budynków inwentarskich).
1

Jeżeli zaliczkowo uruchomiona dotacja w dniu 14 sierpnia br. i dla niektórych gmin
po tej dacie jest niewystarczająca, proszę o wnioskowanie do Wojewody za pośrednictwem
Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie planu budżetu i uruchomienie dotacji; zarówno
zwiększenie planu wydatków, jak i uruchomienie środków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu
wniosku.

Wniosek

należy

złożyć

drogą

e-mailową

dhass@bydgoszcz.uw.gov.pl

wps_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl lub na faks 52 34 97 682.
Jednocześnie informuję, że ostateczne rozliczenie dotacji do 6 tys. zł nastąpi na postawie
wniosku i sprawozdania z jego realizacji. W tym celu – codziennie przez Wydział Polityki
Społecznej - w Centralnej Aplikacji Statystycznej - publikowane będą sprawozdania
jednorazowe pn. NAWAŁNICE 2017 stan na ……………, w których Dyrektorzy/ Kierownicy
Ośrodków Pomocy Społecznej zobowiązani są do umieszczania informacji o wypłaconych
zasiłkach do 6 tys. zł, aż do zakończenia wypłat pomocy finansowej w tej formie.
Dodatkowo informuję, że opublikowane zostały na stronie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce skutki nawałnicy wnioski:


Wniosek nr 1 Dotacje do 6 tys. zł – straty w budynkach mieszkalnych,



Wniosek nr 2 Dotacje do 20 tys. zł – straty w budynkach mieszkalnych,



Wniosek nr 3 Dotacje do 100 tys. zł – straty w budynkach mieszkalnych,



Wniosek nr 4 Dotacje do 200 tys. zł – straty w budynkach mieszkalnych,



Wniosek nr 5 Dotacje do 20 tys. zł – straty w budynkach gospodarczych służących
zaspokojeniu

niezbędnych

potrzeb

bytowych,

w

szczególności

budynkach

inwentarskich,


Wniosek nr 6 Dotacje do 100 tys. zł – straty w budynkach gospodarczych służących
zaspokojeniu

niezbędnych

inwentarskich.

Do wiadomości:
Ośrodki Pomocy Społecznej

potrzeb
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szczególności

budynkach

