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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 ).
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Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku celowego, jej
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego .
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość / do wglądu/.
Rodzinny wywiad środowiskowy.
Zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku osoby
ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie z nią gospodarujących.
Inne dokumenty , które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny

5.
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.

1. Świadczenia z pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa , sieroctwa , bezdomności , niepełnosprawności , długotrwałej lub ciężkiej choroby , przemocy
w rodzinie , potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności , bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych , braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze , trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy , trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego , alkoholizm lub
narkomanii , zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej , klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej , w
szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności , leków i leczenia , opału , odzieży , niezbędnych
przedmiotów użytku domowego , drobnych remontów i napraw w mieszkaniu , a także kosztów
pogrzebu , o ile spełnione jest kryterium dochodowe:
a) na osobę samotnie gospodarującą – nie może przekroczyć kwoty 634 zł
b) na osobę w rodzinie – nie może przekroczyć kwoty 514 zł.
3. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ może być przyznany zasiłek
celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
4. Zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego , klęski żywiołowej ,
ekologicznej może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny , który nie podlega
zwrotowi.

Sporządził

Maria Kuźniar – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS w Łańcucie

Zatwierdził

Halina Babiarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Ostatnia
aktualizacja

październik – 2015 r.

