Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO TZW. RODZINA 500+
Wydział Finansowy
Osoba prowadząca sprawę:
Anna Puk – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pokój 6 (I piętro)
tel. 42-719-80-02 w. 132
e-mail: anna.puk@strykow.pl
Marianna Skowrońska - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, pokój 6
(I piętro)
tel. 42-719-80-02 w. 132
e-mail: marianna.skowronska@strykow.pl

Podstawa



ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. 2019r. poz. 924 )



przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej , organ przesyła

prawna
wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty

Sposób

elektronicznej; odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wymaga wydania

załatwienia
sprawy

decyzji


świadczenie wypłaca się w okresach miesięcznych

Wymagane



wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

dokumenty



orzeczenie sądu , w przypadku gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców

Miejsce
składania

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków – pokój 2

wniosków
Termin
udzielania

Niezwłocznie - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

odpowiedzi
Tryb
udzielania

Art. 104 § 1 kpa – decyzja, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej

odpowiedzi
Tryb
odwoławczy
Uwagi

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86
za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Świadczenie wychowawcze przysługuje :

- matce lub ojcu , jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga
rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w
porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w
wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu
opiekuna faktycznego
- opiekunowi prawnemu
- dyrektorowi domu pomocy społecznej
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia
sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane są od 1 sierpnia
2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2019r.
Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Opłaty

Brak opłat

Załączniki



orzeczenie sądu, w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców

