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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ( MOPS ) w ŁAŃCUCIE
ZASIŁEK CELOWY na EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ul Piłsudskiego 9; 37-100 Łańcut
Dział Pomocy Środowiskowej pok. 19, 20, 21
tel. (17) 225 33 25 , adres e-mail : mops-lancut@onet.pl
godziny pracy : poniedziałek – piątek od 7: 00 do 15:00
W każdą środę Ośrodek pełni dyżur do godz. 17: 00
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz.163 z późn. zm)
Przez wydanie decyzji administracyjnej ( art. 104 KPA ).

1. Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie
2.Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość / do wglądu/
3. Oświadczenie o stanie majątkowym
4.Szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów
5.Oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego źródła
6. Zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku w sytuacjach wskazanych w § 6 i § 7 uchwały
NR V/28/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 marca 2015
7.Rodzinny wywiad środowiskowy .
8. Inne dokumenty , które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny
Brak
Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie
skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch m-cy licząc od dnia wszczęcia postępowania
( art. 35 KPA ).
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika MOPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Rodzimie lub osobie może być przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne
usamodzielnienie . Zasiłek przyznaje się osobom i rodzinom w szczególności ze względu na:
bezrobocie , niepełnosprawność oraz z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej klęską
żywiołową lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami
O zasiłek celowy mogą się ubiegać osoby i rodziny o ile spełnione jest kryterium dochodowe:
− na osobę samotnie gospodarującą – nie może przekroczyć kwoty 634 zł
− na osobę w rodzinie – nie może przekroczyć kwoty 514 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek może zostać przyznany osobie lub rodzinie nie
spełniającej kryterium dochodowego podanego j.w. pod warunkiem jego zwrotu,
Zasiłek może być przyznany w szczególności na:
- podjęcie działalności gospodarczej,
- pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli jednostka szkoląca
zobowiąże się do przygotowania zawodowego świadczeniobiorcy w określonym czasie nie dłuższym
niż 6 miesięcy, a przygotowanie to rokuje poprawę sytuacji materialnej
- pokrycie kaucji na użyczenie przedmiotów i urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym
funkcjonowanie w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej,
- udzielenie pomocy w spłacie zaległości podatkowych, zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo zaległości z tytułu innych należności publicznoprawnych. – związanych z
prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością gospodarczą
- pokrycie 6- miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczeń przeznaczonych pod działalność
gospodarczą
Maria Kuźniar – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Łańcucie

Halina Babiarz - – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
październik 2015

