ZASADY UDZIELANIA POMOCY

	Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomocy  udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 ubóstwa;

 sieroctwa;
 bezdomności;
	 bezrobocia;
	 niepełnosprawności;
 długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 przemocy w rodzinie;
	 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
	 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
      gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
      wielodzietnych;
	 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej

  placówki opiekuńczo-wychowawcze;   
	 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 alkoholizmu lub narkomanii;
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

	osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty  

461 zł,  zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
               
	osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty

316 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

	rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

                  - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  
                    wymienionych w art. 7 pkt  2 – 15 lub innych okoliczności  
                    uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


     
     Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej 
     karę pozbawienia wolności.
     Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń  z pomocy 
     społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.
        
Za dochód uważa się :
          sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
          lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został  
          złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi           
          inaczej, pomniejszoną o:

	 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

        2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o 
                    powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
                    ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

      W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

	opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu , obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia , związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, z tym że:
                - różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc
                  poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane 
                  w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca
                  poprzedzającego złożenie wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca
                  poprzedzającego ten miesiąc,
               - jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie
                 uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się
                 dzieląc kwotę  dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok
                 kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził 
                 działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu
                 o oświadczenie tej osoby.

            Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku
             prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w 
             przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie
             zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 
             zawierającego informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania 
             przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 
             odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnych 
             zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od 
             podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
  
           2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym – za dochód przyjmuje się  zadeklarowaną podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzonej
działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje
się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

          Wysokość dochodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na 
          zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym 
          ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez  naczelnika właściwego
          urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na
          podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.    


W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
	kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,
poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
/art. 8 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej/

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 194 zł. 
Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia lub nakazu płatniczego wydanego przez Urząd Gminy, określającego wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego.

  
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek /podanie/ osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby
zainteresowanej, jak również z urzędu.

     Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego w miejscu zamieszkania/pobytu osoby zainteresowanej.  
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej,
rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia.
Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc  złożenia oświadczenia o dochodach i stanie
majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. 


ŚWIADCZENIA  Z  POMOCY  SPOŁECZNEJ  
 
ŚWIADCZENIA  PIENIĘŻNE

ZASIŁEK  STAŁY.

	Przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności: 
     a/  samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium  
          dochodowego  osoby samotnie gospodarującej tj. 461 zł; 
          b/  pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w     
               rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 316 zł.

     2.  Zasiłek stały ustala się w wysokości:
          a/  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium     
          dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że
          kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
          b/  w przypadku   osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym 
           na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

     Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

     Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i 
     renty socjalnej.

     Uprawnienie do zasiłku stałego ustala się na podstawie:
	wywiadu środowiskowego,

sytuacji dochodowej,
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.








ZASIŁEK  OKRESOWY.

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą
    chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia
    uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

    a/  osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium          
         dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
    b/  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

	Zasiłek okresowy ustala się:

a/ w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy
    między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
    tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.   
    b/  w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 
          rodziny a dochodem tej rodziny.
   
     Kwota  zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
     Okres,  na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy              
     społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


     ZASIŁEK CELOWY.
     
	Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby

życiowej.
	Zasiłek celowy może być przyznany 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.
	Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
	Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.


     






SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY.
 

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. 


ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE. 
  1.  Praca socjalna.
2.  Bilet kredytowany.
	Składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Pomoc rzeczowa.
Sprawienie pogrzebu.
Poradnictwo specjalistyczne.
Interwencja kryzysowa.
Schronienie.
Posiłek.
Niezbędne ubranie.
Usługi opiekuńcze.

Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne świadczone są osobom i rodzinom bez
względu na posiadany dochód.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń. 
Ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania lub tez przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 
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