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Komu przysługuje pomoc
1. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w
szczególności z powodu:
ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
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
całodobowe
placówki
opiekuńczowychowawcze;
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom także poprzez
udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w
barach mlecznych

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach
mlecznych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w
zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.
Kryteria dochodowe
Art. 8. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91, przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie
przekracza kwoty 477 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej”,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza
kwoty 351 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „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.
2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłków
okresowego i celowego.
3. 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:
1) miesięczne
fizycznych;

obciążenie

podatkiem

dochodowym

od

osób

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.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mający charakter socjalny albo
motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie
oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z
tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą:
1) 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 określonym w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz
odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w
odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc
kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w
zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy
przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności
gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z
małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt
1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy
wszystkich wykazanych w nich dochodów.
7. 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:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność
gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne
związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności
gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego zawierającego informację o formie
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha
przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego
pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w
przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) 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.
12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za
dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie
osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość
tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w
sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce
zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w
związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr
165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie
schronienia,
celowego;

posiłku,

niezbędnego

ubrania

oraz

zasiłku

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich
rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006
r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.
Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818),
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5a. Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej,
schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku

celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 33
ust. 1 pkt 5 oraz art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
Świadczenia z pomocy społecznej:
Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc dla rodzin zastępczych,
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą;
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznanej przez sąd;
2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenie społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach
wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w
tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych,
r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna
prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
Świadczenia rodzinne
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
Art. 8. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka;
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego;
3) (utracił moc);
3a) samotnego wychowywania dziecka;
4) (utracił moc);
4a) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
6) rozpoczęcia roku szkolnego;
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania.
Dodatki z tytułu urodzenia dziecka.
Art. 9.
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub
ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku
do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie
został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.
4. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż
jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka
podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
5. (uchylony).
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli
kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży do porodu.
7. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez

położną.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego,
określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej, o
której mowa w ust. 6 oraz, oraz wzór zaświadczenia, o którym
mowa w ust. 7, uwzględniając odpowiednio rodzaje świadczeń
zdrowotnych udzielanych kobiecie w okresie ciąży przez lekarza
i położną oraz zakres danych niezbędnych do zapewnienia
należytego udokumentowania pozostawania jej pod opieką
medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu.
9. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do osób będących prawnymi
lub faktycznymi opiekunami dziecka.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
Art. 10.
1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli
dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do
urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych;
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad
więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego
porodu;
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
3. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy

dzień. Kwotę dodatku przysługującą
zaokrągla się do 10 groszy w górę.

za

niepełny
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4. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu
wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka przysługuje jeden dodatek.
5. Dodatek nie przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1,
jeżeli:
1) (uchylony);
2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres
krótszy niż 6 miesięcy;
3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
4) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez
więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka
przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych
przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem;
5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku
macierzyńskiego.
6. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia
wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres
zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych

Art. 11a.
1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje
samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli
nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz
dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od
drugiego z rodziców zostało oddalone.
2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli
oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Przepisy ust. 1
stosuje się odpowiednio.
3. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na
dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
4. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na
dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie
dzieci.
5. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwot, o
których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o
50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na
wszystkie dzieci.
6. W przypadku wyboru dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek, o którym
mowa w ust. 1, nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie.
7. Przepis ust. 5 obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Art. 12a.
1. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
2. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na
trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Art. 13.
1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się
na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją
lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
2. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Art. 14.
1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi

prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe
pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego
roku szkolnego.
1a. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające
roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w
wysokości 100,00 zł na dziecko.
3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia
okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo
roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez
rozpoznania.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
Art. 15.
1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub
osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i
obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w
przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na
dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w
przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także

szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w
szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na
dziecko.
2. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie
pobierania nauki od września do czerwca następnego roku
kalendarzowego.
Art. 15a. Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty
dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9-15.
Podwyższenie kwot dodatków finansowane jest ze środków
własnych gminy.
Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny
Art. 16.
1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego
pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia,
jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej
się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21
roku życia.
4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł
miesięcznie.
5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
5a. Osobie, o której mowa w ust. 2, zasiłek pielęgnacyjny nie
przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą
świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej
osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do
dodatku pielęgnacyjnego.
Świadczenie pielęgnacyjne
Art. 17.
1.

Świadczenie

pielęgnacyjne

z

tytułu

rezygnacji

z

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek
alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na
której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w
pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie
sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.
2.-2d. (uchylone)
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł
miesięcznie.
4.

Świadczenie

pielęgnacyjne

przysługujące

za

niepełne

miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia
pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia
zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury,
renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w
placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z
wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej

emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia
pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest
uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków
związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Art. 17a. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał
organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba
uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej
świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z
przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać
należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w
formie rzeczowej.
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty do uzyskania świadczeń rodzinnych:
1) obowiązujący wniosek (uzupełniony);
2) kopia dowodu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek
rodzinny;
3) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych przez dorosłych członków rodziny w roku 2008;
4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2008 – dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą;
5) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego w roku 2008 – wyrażonego w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

6) zaświadczenie o wysokości stypendium za 2008 rok;
7) zaświadczenie od komornika sądowego o wyegzekwowanych
alimentach za 2008 rok;
8) zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w szkole
ponadgimnazjalnej;
9) aktualny skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci (do
celów świadczeń rodzinnych wydawany przez USC bez opłaty
skarbowej);
10) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w
rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
Zasiłek rodzinny
Art. 4.
1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na
utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu
dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.
Art. 5.
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art.
4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 583,00 zł.
3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się
przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą
się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie
odpowiadającej
najniższemu
zasiłkowi
rodzinnemu
przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek
rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie
zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku
kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
4. W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego
ustala się na wniosek osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, na
podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się
pomniejszonego o utracony dochód.
4a. W przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą
się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego
dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasiłku
rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby
uczącej się lub dziecka powiększonego o uzyskany dochód.
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby
przebywającej w tej instytucji.
8. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego,
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w
drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z
późn. zm.).
8a. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego,
do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru
podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z
wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego;
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez
rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.
8b. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę
gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o
których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego
pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
8c. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od
Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z
gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z
tytułu dzierżawy.
9. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje
dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze,
dochody te sumuje się.
10. (utracił moc).
11. W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się
na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając

dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.
Art. 6.
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art.
4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku
życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w
szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole
lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia.
2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 18 roku życia;
3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do
ukończenia 24 roku życia.
Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub
małżeńskim;

osoba

ucząca

się

pozostają

w

związku

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona
zapewniającej całodobowe utrzymanie;

w

instytucji

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do

zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,
chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od
drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał
drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny
za granicą, chyba że przepisy o
zabezpieczenia społecznego lub

koordynacji
dwustronne

systemów
umowy o

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia alimentacyjne
Dłużnik alimentacyjny
Art. 3.
1. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może
złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie
działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu
prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
3. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu
prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ właściwy
wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do

przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji
zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej
bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
4. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany
do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.
5. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu
właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika
alimentacyjnego w przypadku:
1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1;
2) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany
do informowania organu właściwego dłużnika oraz organu
właściwego wierzyciela o stanie egzekucji i przyczynach jej
bezskuteczności każdorazowo na wniosek tych organów, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a także
każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności mających
wpływ na prawo do świadczenia lub na podejmowane działania
wobec dłużników alimentacyjnych, w terminie 14 dni od dnia
powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
7. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela
przekazują organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne
wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności
egzekucji.
8. Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela
informują sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach
opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie
egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.
Art. 4.

1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ
właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu
ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika
alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego
oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu
do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1
i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6
miesięcy.
2. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, o którym mowa w
ust. 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed
złożeniem oświadczenia.
3. (uchylony).
4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka
pomocy społecznej o udzielenie informacji, o których mowa w
ust. 1, dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w
posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny wywiad
środowiskowy dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na
podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie wcześniej niż
trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza wywiadu
alimentacyjnego przeprowadzanego u dłużnika alimentacyjnego, a
także wzór oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego,
uwzględniając potrzebę podjęcia przez organ właściwy dłużnika
określonych w ustawie działań zmierzających do poprawy
egzekucji alimentów.
Art. 5.
1. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu
informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,

w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz
oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się
ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ
właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania
się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku
braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
3.

W

przypadku

gdy

dłużnik

alimentacyjny

uniemożliwia

przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac
interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót
publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub
przygotowaniu zawodowym dorosłych
– organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za
przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.27)) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, starosta
jest obowiązany do informowania o tym organu właściwego
dłużnika.

4a. Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje
powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu
dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji
zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
5. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, starosta
wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
6. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu
właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie
wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe,
zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej
zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy.
Art. 6. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy
wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach
wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Art. 7.
1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne organ właściwy
wierzyciela albo organ właściwy
powództwa na rzecz obywateli.

dłużnika

mogą

wytaczać

2. W postępowaniu przed sądem prowadzonym z powództwa organu
właściwego wierzyciela lub organu właściwego dłużnika stosuje
się do tych organów odpowiednio przepisy o udziale prokuratora
w postępowaniu cywilnym.
Art. 8. Sąd przesyła organowi właściwemu wierzyciela i
organowi właściwemu dłużnika orzeczenia wydane na podstawie
art. 132 i 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.5)) w
sprawach, w których osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z
funduszu alimentacyjnego, w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
Art. 8a. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura

informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z
tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Art. 8b. Organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie
pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika
ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej
gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
Art. 8c. Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu
właściwego wierzyciela w zakresie realizacji obowiązku
określonego w art. 8a.
Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania
ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego
obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby
najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu
opieki społecznej lub właściwej instytucji.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano świadczenie z funduszu
alimentacyjnego, ściganie odbywa się z urzędu.
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty do uzyskania świadczeń alimentacyjnych:
1) obowiązujący wniosek (uzupełniony);
2) kopia dowodu tożsamości osoby ubiegającej się;
3) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci;

4) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej
lub szkoły wyższej;
5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody
zawartej przed mediatorem;
6) orzeczenie o niepełnosprawności
niepełnosprawności;

lub

o

stopniu

7) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych (tj. za okres ostatnich dwóch miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku);
8) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o
podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z
wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu
tych czynności w szczególności w związku z:
– braku podstawy prawnej do ich podjęcia,
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
9)

zaświadczenie

od

organu

prowadzącego

postępowanie

o

wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2008;
10) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych przez dorosłych członków rodziny w roku 2008 (do
funduszu alimentacyjnego);
11) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2008 – dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą;
12) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego w roku 2008 – wyrażonego w hektarach

przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
13) zaświadczenie o wysokości stypendium za 2008 rok.
Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym
przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków
mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych
przepisami. Czas wydania decyzji administracyjnej wynosi 30
dni od daty złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na 6
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia
każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie
właściciele domów jednorodzinnych
mieszkaniowy do rąk własnych.

mogą

uzyskać

dodatek

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł
prawny, oraz
2) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, zgodnie z art. 2.1. ustawy o
dodatkach mieszkaniowych, z dodatku tego mogą skorzystać:
– najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (dot. lokali
komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym
czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
– członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na
podstawie spółdzielczego prawa do lokalu,
– osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w
budynkach stanowiących ich własność i właściciele

samodzielnych lokali mieszkalnych,
inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem.
Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik. Może on
żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego
oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności
dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz
zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi
podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku
mieszkaniowego.
Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy osoba, której
przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za lokal
mieszkalny.
Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy
od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę świadczenia,
decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa (o ponowne
przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu
zaległości).
Gdy długi zostaną spłacone w terminie, to otrzyma się dodatek
za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
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