Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a 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.
Zasiłek celowy przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
tzn. nie przekracza kwoty 701 zł,
• rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 528 zł, tj. kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny.
zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim
przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.
Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności /program rządowy/
Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku dzieciom
przebywającym placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia) przyznawane jest
na podstawie ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Pomoc w formie j/w może być przyznana:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej formie pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o
pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 1.051,50 zł, dla rodziny – 792,00 zł na osobę w rodzinie /Uchwała Nr IV/17/19
Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023/.
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