1.Gdzie załatwiać.
Nr pokoju. 2,3  – parter tel.(0-15) 8681302, .(0-15) 8681303, (0-15) 8682648.

2. Nazwa załatwianej sprawy.
Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

3. Podstawa prawna
- Art. 42 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póżn.zm)
- Art.6 ust.2a Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm. )

4. Wymagane dokumenty:
Dotyczy osób, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Dotyczy to również osób , które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana jest także za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego

5. Sposób załatwienia sprawy:
Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego ) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę , jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

6. Wysokość opłaty
Brak opłat

7. Termin odpowiedzi
do 30 dni

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

9. Nazwa rejestru lub ewidencji.
“Zbiór świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie”

10. Sposoby i zasady udostępnienia danych w nich zawartych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)



