ZASADY UBIEGANIA SIĘ PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z REMONTEM I ODBUDOWĄ ZNISZCZONYCH LUB
USZKODZONYCH W WYNIKU ZDARZEŃ NOSZĄCYCH
ZNAMIONA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
– infrastruktura komunalna

Poznań, 5 czerwca 2018 r.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podstawa prawna:
„Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na
przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości” z 31 marca 2016 roku.

Etapy ubiegania się o pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego
w remoncie lub odbudowie zniszczonej infrastruktury komunalnej:
I.

Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której wystąpiło zdarzenie noszące
znamiona klęski żywiołowej:
1. Niezwłocznie zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
o zaistniałym zdarzeniu podając: rodzaj i czas wystąpienia zdarzenia klęskowego oraz
wyszczególnia uszkodzone obiekty budowlane.
2. Powołuje Komisję do spraw szacowania strat, która oszacuje rozmiar oraz wielkość
powstałych strat i sporządzi protokół.
3. Przesyła do Wojewody Wielkopolskiego (w terminie do 30 dni od dnia ustąpienia
zdarzenia klęskowego) poniższe dokumenty:
• protokół szacowania strat sporządzony przez Komisję j.s.t.
• kosztorys lub inny dokument określający sposób oszacowania rozmiaru
powstałych zniszczeń;
• zgłoszenie potrzeb;
• dokumentację fotograficzną (na nośniku elektronicznym) sporządzoną w trakcie
trwania zdarzenia klęskowego lub bezpośrednio po ustaniu zdarzenia, obrazującą
rozmiar i charakter zniszczeń;
• oświadczenie potwierdzające własność j.s.t. w odniesieniu do zgłaszanych
obiektów budowlanych;
• prośbę o weryfikację strat przez Komisję Wojewódzką.
Wzory dokumentów są zamieszczone na stronie internetowej WUW w Poznaniu pod
adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-infrastrukturze/rok-2018.

II.

III.

Wojewódzka komisja do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje
powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powołana przez Wojewodę
Wielkopolskiego, dokonuje lustracji na miejscu i ocenia czy rozmiar i wielkość
zniszczeń zgłoszonych przez jednostki w protokole odpowiada rzeczywistości oraz czy
istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stanem technicznym obiektu
a czasem i rodzajem wystąpienia zgłoszonego zdarzenia noszącego znamiona klęski
żywiołowej. Po zakończeniu lustracji Komisja Wojewódzka sporządza protokół
weryfikacji strat.
Wojewoda Wielkopolski występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z prośbą o udzielenie dotacji dla poszkodowanych jednostek
samorządu terytorialnego spełniających łącznie poniższe kryteria:
1. Straty wywołane klęską żywiołową nie są mniejsze niż 5 % wykonanych
dochodów własnych jednostki za rok bezpośrednio poprzedzający rok
wystąpienia klęski żywiołowej.
2. Wartość zadania podlegającego dofinansowaniu nie jest mniejsza niż 50 tysięcy

IV.

V.
VI.

VII.

złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje dla jednostek samorządu
terytorialnego – na podstawie zbiorczego zestawienia zgłaszanych potrzeb z terenu
województwa przesłanego przez wojewodę do MSWiA – promesy na dofinansowanie
konkretnych zadań, stanowiące zapewnienie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
państwa na usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej.
Wojewoda zawiera z jednostkami samorządu terytorialnego umowy dotacji (na
podstawie przesłanego wniosku wraz z kompletem dokumentów).
Wojewoda przekazuje otrzymane z Ministerstwa Finansów środki dla jednostki
samorządu terytorialnego, zgodne z uzyskaną promesą i zawartą umową dotacji w tym
zakresie.
Jednostka samorządu terytorialnego przesyła Wojewodzie rozliczenie otrzymanych
środków z budżetu państwa
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