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Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Budżetu i Finansów

Pokój nr 13, Tel. 25/758-20-41, e-mail: ewa@jakubow.pl

Godziny urzędowania:

                                       poniedziałek            730 – 1700

                                       wtorek – piątek       730 – 1530

                                       czwartek                 dzień wewnętrzny

Osoba do kontaktu:

Ewa Klepacka- Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i świadczeń alimentacyjnych

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczeń alimentacyjnych

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych należy dołączyć:

-zaświadczenie o dochodach wydane przez naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenie o

posiadanym gospodarstwie rolnym,

 -orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,

 - dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia)

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji
zawierającego informację o stanie egzekucji,

 -zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Formularz do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej

postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej – nie później niż  w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w
postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za
pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.
1228 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz.267
t. j.)

Informacje dodatkowe

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się okres świadczeniowy począwszy od miesiąca
w którym wpłyną wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu
świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych
zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej
przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do

niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Sporządził:

Ewa Klepacka

Sprawdził: Kierownik Referatu

Marzena Rek

Zatwierdził: Wójt

Hanna Wocial
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