
UCHWAŁA NR XII/145/2019
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy 
Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna 

lub/i LOPAK Leopold Pączka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571 i 1696) w związku art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257 i 1394) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomoc w formie jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na 
terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka 
jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka, zwanego dalej „jednorazowym świadczeniem”.

2. Jednorazowe świadczenie przysługuje osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru firm, 
o których mowa w ust. 1 oraz kierowane jest zarówno do osób zatrudnionych, jak i zwalnianych na skutek 
pożaru z ww. firm.

3. Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 1200 zł i przeznaczone jest na zaspokojenie 
bieżących potrzeb bytowych oraz wsparcie związane z uregulowaniem kwestii zatrudnienia.

§ 2. Pomoc w formie jednorazowego świadczenia realizowana będzie do grudnia 2019 roku, a środki na ten 
cel wynoszą łącznie 21.600,00 zł.

§ 3. 1. Jednorazowe świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów.
2. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina spełnia łącznie następujące kryteria:

1) w dniu pożaru, tj. 12 sierpnia 2019 r. firm: „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold 
Pączka zamieszkiwała na terenie Gminy Borne Sulinowo;

2) w dniu pożaru, tj. 12 sierpnia 2019 r. firm: „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold 
Pączka była zatrudniona w ww. firmach.
3. Osobie uprawnionej do jednorazowego świadczenia przysługuje tylko jedno świadczenie.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o zatrudnieniu oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło.
5. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej spełnia więcej niż jedna osoba z rodziny 

wówczas do jednorazowego świadczenie uprawniona jest każda z tych osób.
§ 4. Postępowanie w sprawach o jednorazowe świadczenia prowadzi Burmistrz Bornego Sulinowa, który 

może upoważnić w formie pisemnej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie, a także inną osobę na wniosek Kierownika do prowadzenia postępowania w ww. sprawach, a także 
do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

§ 5. W ramach postępowania w sprawie o jednorazowe świadczenie wprowadza się szczególne zasady:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 października 2019 r.

Poz. 5081



1) postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia wszczyna się na wniosek strony - 
wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały;

2) wniosek o jednorazowe świadczenie powinien być złożony w terminie od dnia wejścia w życie uchwały 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin 
zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmie „OPAK” 
Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r. 
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 6. Osoby lub rodziny, które ubiegają się o jednorazowe świadczenie obowiązane są do udzielania na 

wezwanie Burmistrza Bornego Sulinowa lub osoby upoważnionej do prowadzenia postępowania w sprawach 
o jednorazowe świadczenia wyjaśnień oraz informacji, co do okoliczności mających wpływ na prawo do 
świadczenia.

§ 7. Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia składa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie.

§ 8. Jednorazowe świadczenie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
§ 9. Wypłata jednorazowego świadczenia realizowana będzie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bornem Sulinowie.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej uchwały zastosowanie mają przepisy 

ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol
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Załącznik do uchwały Nr XII/145/2019 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 26 września 2019 r. 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA  

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XII/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM 

SULINOWIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 r. 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY ..................………...................................................  

 

ADRES ZAMIESZKANIA ….….…………………….……………………………………….  

 

PESEL……………………………….………………………………………………………… 

 

Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia na podstawie uchwały Nr XII/145/2019 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019 r. 

 

Proszę o wypłatę jednorazowego świadczenia:  

□  w kasie Banku  

□  na rachunek bankowy  

                          

 

 

Oświadczam, co następuje:  

1. Zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania jednorazowego świadczenia dla 

osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku 

pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka 

2. W dniu pożaru tj. 12 sierpnia 2019 r. byłam/byłem zatrudniona/-y w „OPAK” Leopold Pączka 

Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka. 

3. Zamieszkuję na terenie Gminy Borne Sulinowo od ………………………………………… 

4. Zostałam/łem poinformowana/y, że przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z 

ustaleniem prawa do wypłaty jednorazowego świadczenia na podstawie uchwały Nr XII/145/2019 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 września 2019 r. Jednocześnie zostałam/em 

poinformowana/y, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dostępna jest na stronie 

internetowej Ośrodka pod adresem www.bip.mgops.bornesulinowo.ibip.pl oraz w siedzibie 

Ośrodka i zapoznałem/am się z tą klauzulą. 

 

Zobowiązuje się jednocześnie do zawiadomienia o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do 

udzielenia jednorazowego świadczenia. 

 

Do wniosku załączam:  

1. …………………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

                miejscowość i data                                                                                     czytelny podpis  
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