Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500 PLUS) na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019 będą
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 roku w siedzibie ośrodka, a w przypadku wniosków skłądanych drogą elekrtoniczną
- od dnia 1 lipca 2018 roku.
W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży kompletny, prawidłowo
wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 30 listopada,
- od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłuzej niż do
ukończenia 21 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje do 24 roku zycia.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejcem
zamieszkania.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Jeśli osoba złoży kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres w terminie:
- do dnia 31 sierpnia danego roku ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc
październik nastąpi do dnia 31 października tego roku,
- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia
przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada tego roku,
- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia tego roku,
- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku,
- od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przyznanego
świadczenia za miesiąc październik nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia te przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej
niż 500 zł.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dziecko przysługuje bez względu na sytuację dochodową rodziny.
W celu zachowania ciągłości wypłat w/w świadczeń zachęcamy do składania wniosków od dnia 1 lipca drogą elektroniczną,
a od dnia 1 sierpnia w siedzibie ośrodka.
Podstawę ustalenia dochodu rodziny na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019 stanowi dochód z 2017 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ośrodka lub telefocznicznie pod numerami telefonu:
32/ 428-51-89 świadczenie 500 PLUS
32/ 428-51-86 fundusz alimentacyjny
32/ 428-51-85 świadczenia rodzinne.
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek od 12:00 do 16.30, wtorek od 12:00 do 15:00, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 12:00.

