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W dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego prog

ramu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od
stycznia do marca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka,
ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 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. Inne niż wyżej wymienione osoby
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww.
rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty
świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i
wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne – w przypadku
Naszej gminy – ośrodek pomocy społecznej. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien
zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za
miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o
przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww.
terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Przepisy wchodzą w życie w dniu 1 stycznia
2012 r., natomiast w chwili obecnej oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw.
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Wzór wniosku:

    
    -  {BIP-2294-wniosek_o_ustalenie_prawa_do_pomocy_finansowej.pdf}  
    -  {BIP-2295-wniosek_o_ustalenie_prawa_do_pomocy_finansowej.odt}  
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