
ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.119.2012 
Burmistrza Ozimka 

z dnia 02 października 2012r. 
 
 
w sprawie ustalenia procedur wypłaty środków otrzymanych z Powiatu Opolskiego - Umowa 
z dnia 21 września 2012 r. na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków 
nawałnicy z gradobiciem, która miała miejsce 03.07.2012r. w Gminie Ozimek. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) zarządzam 
co następuje: 
 
§ 1. Wprowadzam procedury wypłaty środków na pokrycie wydatków związanych                 
z gradobiciem, które miało miejsce w dniu 03.07.2012r. w Gminie Ozimek na podstawie list 
stanowiących  załącznik Nr 1, Nr 2, Nr3 Nr 4 do Niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 2.  Ustalam wysokość wypłaconych środków w następujący sposób : 
   1. Rodziny i osoby, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku gradobicia      
i otrzymały zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej na kwotę do 1000,00zł, otrzymują środki w wysokości  250,00zł, 
   2. Rodziny i osoby, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku gradobicia     
i otrzymały zasiłek celowy  na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. na kwotę od 
1000,00zł do 3000,00zł, otrzymują  środki w wysokości 350,00zł, 
   3. Rodziny i osoby, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku gradobicia     
i otrzymały zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej na kwotę od 3000,00zł do 6000,00zł, otrzymują środki w wysokości 500,00zł, 
  4.  Rodziny i osoby, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku gradobicia      
i otrzymały zasiłek celowy na podstawie art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej, na kwotę powyŜej 6000,00zł, otrzymują środki w wysokości 790,00zł oraz  
1000,00zł dla jednego ucznia realizującego w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne lub uczęszczającego do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych. 
§ 3. Wypłata środków następuje na podstawie list sporządzonych i zatwierdzonych przez 
Burmistrza Ozimka, na podstawie danych uzyskanych z Ośrodka Integracji i Pomocy 
Społecznej w Ozimku. Wypłata nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2012r. 
§ 4. Listy, o których mowa w § 3 stanowią dowody księgowe niezbędne do rozliczenia dotacji 
przez Gminę. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Otrzymują : 

1. Ref. FB + załączniki 
2. OIiPS w Ozimku+ załączniki 
3. Rada Miejska w Ozimku 
4. BO.0050.119.2012-aa. 

 
 


