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Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się
o poszczególne świadczenia w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wymienione
zostały w poniższych opisach:

  

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego i załączonych dokumentów:

    
    -  {BIP-2399-wykaz_dokumentow.pdf}        

  

Postępowanie w sprawie o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka i załączonych dokumentów:

    
    -  {BIP-2400-wykaz_dokumentow.pdf}  

  

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego  i załączonych dokumentów:

    
    -  {BIP-2401-wykaz_dokumentow.pdf}  

  

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na
podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego  i załączonych
dokumentów:

    
    -  {BIP-2402-wykaz_dokumentow.pdf}  

  

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na
podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i załączonych
dokumentów:
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    -  {BIP-2403-wykaz_dokumentow.pdf}  

  

Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla
osoby w wieku powyżej 50 lat otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu
alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu
samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone
na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym
(Dz. U. z 1991 r. Nr 145, poz. 200, z późn. zm.) i załączonych dokumentów:

    
    -  {BIP-2404-wykaz_dokumentow.pdf}  

  

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych można otrzymać
w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń codziennie w godzinach: 7.15 –
15.15 lub pobrać ze strony internetowej (zakładka Wzory formularzy).

  

Wszelkie informacje na temat świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 29 76 17 395
wew. 101 i 102.
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