Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie,
w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom
w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej
„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej
„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”
W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją
majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może
odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną
wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina
jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe,
w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych
przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.
Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona
odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich

celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich
nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń
z pomocy społecznej.
Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować
pracownika socjalnego o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się
z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego
może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych
świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Złożenie wniosku
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby
zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby
zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wywiad środowiskowy
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania
osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach niecierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby
ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją
z pomocy społecznej. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej,
zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Wydanie decyzji
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje
o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie
pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – tu pomoc
udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja świadczeń
Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w terminach określonych
w decyzji.

Wymagane dokumenty
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są
zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno – bytowej. Szczegółowych
informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie
zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy, dokumenty wymagane przy przyznaniu pomocy społecznej i decyzje

administracyjne, na podstawie których następuje realizacja zaplanowanych świadczeń, a także inne
pisma przychodzące i wychodzące z Ośrodka, dotyczące danej osoby (rodziny), przechowuje
Ośrodek.

