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W dniu 27 września 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby
mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.
992 ze zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie
przyznawana na wniosek ww. osób.

      

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w
przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu
2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia
rodzinne.
W związku z powyższym osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi
złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, w dziale świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek należy złożyć w terminie do 31
października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień
2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny
złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego stanie się ostateczna.

  

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

  

W dniu 29 września 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 205, poz. 1212 została ogłoszona ustawa z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem
przepisów odnoszących się do świadczenia pielęgnacyjnego, które wchodzą w życie 14 dni od
ogłoszenia, tj. 14 października 2011 r.
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