
 

 Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania i adres: …………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………….               

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krzykosach 

ul. Główna 37 

 

Wniosek 

o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski  żywiołowej dla 

rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty  

w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu 

gospodarstw domowych, budynkach gospodarczych służących zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb bytowych)  

 
 Zwracam się z prośbą o udzielenie zasiłku na1: 
 remont budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego 
 remont budynku gospodarczego służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
bytowych 
 odbudowę budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego 
 odbudowę budynku gospodarczego służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
bytowych 

       
Uzasadnienie: 

 
W dniu ...................., w wyniku ......................................................., zostały uszkodzone  
(opisać zakres poniesionych strat w substancji budynku, wyposażeniu gospodarstwa domowego, podać powierzchnię i liczbę 
pomieszczeń, które uległy zniszczeniu oraz określić stopień zniszczenia,  
w przypadku budynków gospodarczych wskazać  w jaki sposób uszkodzony budynek gospodarczy zaspokajał niezbędne 
potrzeby bytowe rodziny lub osoby samotnej) :  
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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 Zaznaczyć właściwe 



 

Wartość szacunkowa szkód wynosi ………………………… zł 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 
 jestem właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 
 jestem właścicielem budynku gospodarczego 
 jestem osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
 jestem osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego 
 jestem osobą, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego 
 jestem osobą, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia 
 
Ponadto zobowiązuję się do wykorzystania przyznanego mi zasiłku celowego 
zgodnie z przeznaczeniem i przedłożenie rachunków/faktur potwierdzających 
poniesione koszty na usunięcie strat powstałych w gospodarstwie domowym 
w terminie określonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach. 
 
Jestem świadomy/świadoma2 odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 

 

 
 
…………………………………..                                                          ………………………………………….. 

  (data wypełnienia wniosku)                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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 Niepotrzebne skreślić 



Załącznik do Wniosku o zasiłek celowy  

w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego 

znamiona klęski  żywiołowej dla rodzin lub osób 

samotnie gospodarujących, które poniosły straty  

w gosp. dom. 

Informacja dotyczącą osób i budynków uprawnionych do skorzystania z pomocy  
(w pkt. 1 – 8 przytoczono część informacji stanowiących podstawę do przyznania zasiłków zawartych w Zasadach 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 noszących znamiona klęsk żywiołowych – z dnia 17.08.2017r.) 

 

1. Pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, 

intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub 

osunięć ziemi (…) 

2. Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności 

budynek inwentarski (…) 

3. Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym, w 

dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym 

lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia (…) Jeżeli 

w zniszczonym lub uszkodzonym budynku/lokalu mieszkalnym gospodarstwo domowe nie 

było prowadzone w dniu zdarzenia klęskowego, nie zachodzą przesłanki do przyznania 

pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont/odbudowę budynku/lokalu innego niż 

budynek/lokal mieszkalny (np. budynku w budowie, domu rekreacyjnego i letniskowego) 

ani na remont/odbudowę obiektów o innym charakterze (np. dróg dojazdowych) 

4. Kwota udzielanej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych 

zdarzeniem klęskowym w danym budynku/lokalu mieszkalnym. 

5. Osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie 

wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, 

dokonywanych z kwot przyznanego zasiłku. 

6. W przypadku gdy osoba uprawiona nie rozliczy poniesionych wydatków (np. nie 

przedstawi rachunków lub faktur) albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, 

na jaki została ona udzielona, zwrot środków następuje na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej.  

7. Osobami uprawnionymi są: 

a) właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego 
b)  osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego 

lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
c) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 
d)  osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego 
e) osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia 

8. Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego może zostać udzielona osobom, o których 

mowa w pkt. 7 lit. d-e pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela 

 

 



W celu udokumentowania szkód można załączyć do wniosku zdjęcia lub 

przesłać drogą mailową na adres Ośrodka (w tytule podając imię i nazwisko 

wnioskodawcy – jak na wniosku) – opskrzykosy@interia.pl (w szczególności, gdy 

dokonują Państwo naprawy przed oceną komisji powołanej przez Wójta Gminy 

Krzykosy). W takiej sytuacji, w związku z koniecznością udokumentowania 

wydatków, o której mowa w pkt. 5, należy załączyć do wniosku także faktury bądź 

rachunki. 

Pomoc na wnioskowany cel zostanie przyznana po otrzymaniu stosownej dotacji 

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 

 


