UCHWAŁA NR IX/66/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: utworzenia i realizacji programu osłonowego dla gospodarstw rolnych w celu
złagodzenia skutków gradobicia w dniu 26 maja 2007 r. w gminie Szemud
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) w związku z art. 7 pkt
14, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z
2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
Niniejszą uchwały podejmuje się w związku ze zdarzeniem losowym wynikającym z
działania sił przyrody (gradobicia) mającego miejsce w dniu 26 maja 2007 r. na terenie
Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Kieleńska Huta, Leśno i Kamień.
§2
W celu złagodzenia skutków gradobicia, o którym mowa w § 1 tworzy się program osłonowy
dla gospodarstw rolnych nim dotkniętych poprzez stworzenie warunków udzielenia pomocy
społecznej właścicielom lub użytkownikom gospodarstw rolnych, których gospodarstwa rolne
zostały dotknięte gradobiciem w dniu 26 maja 2007 r., zwanej dalej „pomocą”.
§3
1. Pomocy udziela się właścicielowi lub użytkownikowi gospodarstwa rolnego będącego
podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), jeżeli w
gospodarstwie rolnym (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) nastąpiły szkody
w uprawach rolnych spowodowane gradobiciem.
2. Wielkość szkody ustala się w oparciu o dane o wielkości szkód oszacowane przez
komisję powołaną na wniosek Wójta Gminy Szemud przez Wojewodę Pomorskiego
decyzją nr 15/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r.
§4
Pomocy udziela się jednorazowo, w formie zasiłku celowego udzielonego na zasadach
określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, w drodze decyzji administracyjnej
wydawanej z upoważnienia wójta.
§5
1. Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej złożony w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Szemudzie.
2. Po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pomocy kierownik ośrodka pomocy
społecznej ustala powierzchnię użytków rolnych objętych szkodą w danym
gospodarstwie rolnym na podstawie protokołu oszacowania szkód, stanowiącą iloczyn
powierzchni użytków rolnych (gruntów ornych i użytków zielonych) objętych
gradobiciem i procentu szkody na tak ustalonej powierzchni.

§6
Pomoc przysługuje w wysokości:
1) 600 zł
- gdy szkoda obejmuje powierzchnię do 4 ha fizycznych użytków rolnych
2) 800 zł
- gdy szkoda obejmuje powierzchnię powyżej 4 ha do 8 ha fizycznych użytków
rolnych,
3) 1.000 zł
- gdy szkoda obejmuje powierzchnię powyżej 8 ha fizycznych użytków
rolnych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Szemudzie.

