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URZĄD  GMINY
 39-307 Gawłuszowice 5a
GOPS- 1/07


Stan na : 2010.04.22


W sprawie: uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 





 









ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMIENTACYJNEGO OBOWIĄZUJĄ OD 01.10.2008r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł,
- jeżeli osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku i prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna, 
- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
 
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Od czego zacząć?
I . Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, powinna:
- złożyć wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
II. Do wniosku  o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
1)	zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 
	2)	zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
	3)	inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a)	dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b)	zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c)	orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d)	odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e)	orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f)	zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g)	informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
–	brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
–	brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

-	wolne od opłaty skarbowej;
      
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : (tel. centrali 17 7744282)
Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?


-	sprawa załatwiana jest na wniosek zainteresowanego poprzez wydanie decyzji w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 
      -    w przypadku opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się
           przedłużyć , o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie,
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się najpóźniej do 30 dnia danego miesiąca;
-	w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia z funduszu alimentacyjnego za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek;

W jaki sposób odebrać decyzję?
-	decyzja przesyłana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 7 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.);

	Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
   postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. Nr 136, poz. 855);

O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

-	warunkiem wydania decyzji jest przedłożenie wniosku z wymaganymi załącznikami;
Co przysługuje wnioskodawcy?

- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach.

9. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia dotyczącego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  powinna  złożyć:   
Podanie o wydanie zaświadczenia z uwzględnieniem za jaki okres i do jakich celów 
w/w zaświadczenie ma być wydane.
Jak długo czeka się na zaświadczenie?
Zaświadczenie  zostanie wydane do 7 dni od złożenia podania.
10.  Niezbędne wnioski  do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Załącznik nr 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do pobrania ze strony WWW.mpips.gov.pl 
 
Urząd jest czynny:

Poniedziałek -  piątek:
w godzinach 700 – 1500


nr konta Urzędu: BS Mielec o/Tuszów Narodowy
Nr 66918310312003300078780001




















