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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje o terminach składania wniosków na nowy
okres świadczeniowy 2011/2012:

  

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

  

Trwa składanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres od 1 października 2011 r.  do 30 września 2012 r.

      

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2011 r.,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2011 r.

  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 października
2011 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2011 r.

  

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od 1
listopada 2011 r. do 30 października 2012 r. są przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.

  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011 r., ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30
listopada 2011 r.
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W  przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 listopada
2011 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2011 r.
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