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ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ
> Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim ul. Wąska 1
Sekcja Diagnostyczna OPS pok. Nr 1 i Nr 6
tel. ( 091) 38 22-779 , adres e-mail : ops_kamien@interia.pl
godziny pracy : poniedziałek – piątek od 7: 00 do 15: 00
> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.Nr 64
poz. 593 z późniejszymi zmianami).
> Przez wydanie decyzji administracyjnej ( art. 104 KPA ).
> Umotywowany wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie zasiłku
stałego , jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby , za zgodą
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
> Wywiad środowiskowy.
> Aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
> Zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia
wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz wszystkich osób wspólnie
z nią gospodarujących.
> 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 Szczecinie za pośrednictwem
Kierownika OPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
>Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności , jeżeli dochód nie przekracza:
− 477 zł- w przypadku osoby samotnie gospodarującej ,
− 351 zł – na osobę w rodzinie.
> Zasiłek stały ustala sięw wysokości:
− 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 444 zł miesięcznie;
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.
> W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały
nie przysługuje.
> Maria Nowak
> 05.03.2007r.

