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NAZWA DZIAŁANIA : 
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla 
osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy 
Pelplin. 

M IEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy 
Pelplin, ul. Mickiewicza 23. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Na podstawie złoŜonego wniosku organ realizujący 
świadczenie, ustala czy wnioskodawcy przysługuje 
prawo do świadczeń i wydaje decyzję. 

WYMAGANE DOKUMENTY : 

Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego; 
Kserokopia dokumentu stwierdzającego toŜsamość osoby 
ubiegającej się o świadczenie (oryginał do wglądu)ł 
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; 
Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności osoby uprawnionej (oryginał do 
wglądu); 
Oryginał zaświadczenia szkoły lub szkoły wyŜszej w 
przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok 
Ŝycia, potwierdzające fakt kontynuowania nauki: 
Zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w 
2007 roku, zawierające informację o wysokości dochodu, 
składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od 
dochodu, składek na ubezpieczenie zdrowotne 
odliczonych od dochodu i wysokości naleŜnego podatku, 
Oświadczenia o dochodzie członków rodziny 
rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
uzyskanym w 2007 roku; 
Oświadczenia o dochodzie członków rodziny 
niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w 2007 
roku. 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ 
na prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego wymagają 
potwierdzenia innym dokumentem niŜ wymienione, 
podmiot realizujący świadczenie moŜe domagać się 
takiego dokumentu.  

OPŁATY : Brak 
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CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego; 
niezwłocznie; 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania 
wyjaśniającego lub 60 dni, w sprawach szczególnie 
skomplikowanych. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY : 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
i Gminy Pelplin, w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji. 
 

PODSTAWA PRAWNA : 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. nr 228 z.2003 poz.2255 ze zmianami, 
Dz. U. z 2004r. Nr 35 poz.305, Nr 64 poz.593, Nr 99 
poz.1001, Nr 192 poz.1963, oraz z 2005r. Dz. U. Nr 64 
poz.565, Nr 86 poz.732, Dz. U. Nr 94 poz.788 i Art.11 
ustawy z dnia 28 listopada o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy ...) 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 
czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne. Na podstawie art.23 
ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, Poz.2255, z późn. zm.)  

 
 


