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Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny,
fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018.
Wnioski wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można pobrać od 8 sierpnia 2017 r. w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapanowie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-oswiadczenia-dla-rodzin /. od 01 sierpnia 2017 r
Od 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dlatego też
wnioski oraz załączniki do wniosków będą zmienione.
UWAGA!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze
(500+) oraz na świadczenia rodzinne można składać od dnia 01.08.2017 r.:
&ndash; osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapanowie w dziale świadczeń rodzinnych
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30
&ndash; za pośrednictwem Poczty Polskiej
&ndash; za pośrednictwem bankowości elektronicznej
&ndash; przez Internet, za pomocą portali:
empatia on-line, ePUAP on-line, PUE ZUS on-line
Ponadto informuje się ,że wnioski złożone :
1.Na Świadczenie Wychowawcze (500+)
Od 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie:
od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia
przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;
od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia
przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
2. Na Fundusz Alimentacyjny
Od 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia za funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do
dnia 30 listopada.
3. Na Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Od 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie:
od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
od 01.10 do 30.11 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Szczegółowych informacji udziela GOPS w Łapanowie, pod numerem telefonu 14 6853904
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