Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście
tel. 91 322 5460
fax. 91 322 5461
sekretariat@mopr.swinoujscie.pl
sekretariat III piętro, pokój 314

Pracownicy socjalni przyjmują :
Godziny urzędowania: od 7.30 do 10.00 i od 14.00 do 15.30.
od 7.30 do 15.30 na II piętrze, pokoje 223 – 229
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium
dochodowe (podlegające okresowej waloryzacji) i gdy zaistnieje jedna z wymienionych poniżej okoliczności:
sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba,
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego /zwłaszcza w
rodzinach wielodzietnych i niepełnych/, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowe bądź ekologiczne.
Kryterium dochodowe określa art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
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, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, składki na
ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych
osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w
naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
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 i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu
składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
określonymi w odrębnych przepisach,
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.
Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej. Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu,
ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy.
Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w
miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Natomiast podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się
o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne
dokumenty, a w szczególności: dowód osobisty, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku
osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego
przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane
na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, dowód otrzymywania emerytury lub renty,
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki, oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy
materialnej ze szkoły, oświadczenie o stanie majątkowym, decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub
odmowie uznania za osobę bezrobotną, legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wglądu). Decyzje o przyznaniu lub
odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.
Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego - za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Uwaga !!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.
Jeżeli ktokolwiek czuje, że mógłby pomóc dziecku małemu, starszemu a może nawet rodzeństwu to prosimy o
kontakt z pracownikiem socjalnym, który udzieli szczegółowych informacji codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 - do 15.30, pokój 320.

