Karta procedury zadania:
świadczenie pielęgnacyjne
1. Złożenie wniosku:
- w siedzibie MGOPS w Mroczy, ul. Łąkowa 7
- elektronicznie poprzez pobranie wniosku ze strony bip.mrocza.pl – Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej – Karty zadań – wypełnienie i przesłanie podpisanego
dokumentu:
1) korzystając z podpisu elektronicznego (tzw. certyfikatu kwalifikowanego)
lub
2) profilem zaufanym
na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie EPUAP
2. Wymagane załączniki:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
- wszystkie świadectwa pracy osoby ubiegającej się
- oświadczenie o opłacaniu składek społecznych i zdrowotnych
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w
niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,
albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej
opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego.
3. Nazwa komórki organizacyjnej załatwiającego sprawę:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń - pokój nr 8 nr tel. 52 38563-55 w. 37 lub 531 622 428
4. Sposób załatwienia:
-rozpatrzenie wniosku w sekcji świadczeń rodzinnych
-wezwanie do uzupełnienia wniosku*
-wydanie decyzji administracyjnej na piśmie
5. Termin załatwienia sprawy:
- bezzwłocznie - zgodnie Kodeksem postepowania administracyjnego
6. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w
sprawach o świadczenia rodzinne
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

7. Tryb Odwoławczy:
- od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 1-3, za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mroczy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
8. Informacje o adresatach, którym doręczane jest rozstrzygnięcie:
decyzję otrzymuje wnioskodawca
9. Pozostałe informacje:
Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu rodziny. Świadczenie
przysługuje: - matce lub ojcu dziecka; - opiekunowi faktycznemu dziecka; - innym osobom,
na których ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności; - oraz osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583,00 zł miesięcznie.
*w razie konieczności

