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Wymagane dokumenty:
1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości wnioskodawcy.
3. Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu członków rodziny z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc (druk zaświadczenia).
4. Kserokopia decyzji organu przyznającego rentę lub emeryturę (oryginał do wglądu)
oraz odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia
wniosku o pomoc.
5. W razie konieczności GOPS może zażądać innych dokumentów potwierdzających
sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny.
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Adres:
Zabierzów, ul. Cmentarna 2

nr telefonu: (12) 285 – 14 – 13

Miejsce składania wniosku :
GOPS w Zabierzowie
Godziny urzędowania (dni robocze):
8.00 – 16.00 (poniedziałek – piątek)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za
pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Przed upływem tego
terminu strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania. Odwołanie nie podlega opłatom.
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Podstawa prawna:
1. Art. 8 ust. 1, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 5-7, art. 39, art. 40, art. 41, art. 102, art. 106,
art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1508 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016
r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze
zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1358);
4. Art. 104, art. 107, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
Uwagi:
1. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
2. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na
pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
3. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
4. Świadczenie to przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli nie przekracza kwoty 701
zł,
b) rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego danej rodziny,
równego kwocie 528 zł pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny
5. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od wysokości dochodu osobie lub
rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
6. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu
socjalnego i wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2
miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego
realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
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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 lub zasiłek celowy
pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku;
8. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje
się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
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