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ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
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KARTA USŁUGI
Nr 53
z dnia
01.04.2016 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
15.05.2019 r.

NAZWA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o ustalenie prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu do Urzędu Gminy w Sicienku, w sprawach szczególnie
skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

OPŁATY
Nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA







Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz.2220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku
dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 19
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 760, fax: +48 52 58 70 760
e-mail: rodzinne@sicienko.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
 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.
 Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie
3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
(art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
 W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie
3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
złożono wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas
określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala
się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia
(art. 24 ust. 4 w/w ustawy).
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

