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ustawa z dnia 7 września 2007 r. - O pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

II

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (formularz
FA-1),
2. załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(formularz FA-1Z) - dotyczy rodzin z 7 i więcej członkami rodziny
3. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji
innych niż dłużnik alimentacyjny (formularz ZFA-02)
4. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje
odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
5. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody
podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,
art. 30e i art. 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (formularz ZFA-03),
6. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (formularz ZFA07) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, (formularz ZFA06),
b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis
postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia

wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem
wniosku.
 nakaz płatniczy, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy (formularz ZFA-05),
 umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie
umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną,
 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu,
ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na
rzecz osoby spoza rodziny,
 w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo
otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
 kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których
mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. - O cudzoziemcach lub w
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej,
 klauzula Informacyjna dla interesantów Ośrodka (formularz RODO-1 dla
GOPS)
 inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do
przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu
alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Miejsce składania dokumentów i odbioru decyzji:
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Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, 96-515 Teresin, ul. Zielona 18
(budynek po starej aptece), parter, pokój nr 2 - podinspektor Żaneta Przybylska,
podinspektor Marta Wołyńska, tel.: 46 861 30 45 wew. 102, email:
alimenty@gopsteresin.pl.

Opłaty:


zwolniony z opłaty

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Sposób zakończenia postępowania:


decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :

VII



Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, 96-515 Teresin, ul. Zielona 18
(budynek po starej aptece), parter, pokój nr 2 - podinspektor Żaneta Przybylska,
referent Marta Wołyńska, tel.: 46 861 30 45 wew. 102, email:
alimenty@gopsteresin.pl.

Tryb odwoławczy:



VIII

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za
pośrednictwem dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, w
terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
zgodnie z ustawą Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe
oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest
możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Dodatkowe informacje:
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do
ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub
szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł zaś od 01.10.2019r.800zł;
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł;
świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub
w pieczy zastępczej lub zawarła związek małżeński;
przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty
dochodu, albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego Pan/Pani działająca jako przedstawiciel ustawowy dziecka i
wnioskodawca w niniejszej sprawie jest obowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia;
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania
pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w
okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego
pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli
pozarolniczą działalność gospodarczą
osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz
z ustawowymi odsetkami;
okres zasiłkowy trwa od 01 października danego roku do 30 września kolejnego roku
prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy
począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do organu właściwego
wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego
okresu;
aby zachować ciągłość wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wniosek w
sprawie ustalenia uprawnień do ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy należy
złożyć do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października
do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do
dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu
alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
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Uwagi:
 w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
 wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez odpowiedzi,
 interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracowników
GOPS-u przyjmuje codziennie w godzinach pracy dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej – Jolanta Linard, Teresin, ul. Zielona 18, parter, pokój nr 5, tel.:
605 630 106, email: j.linard@gopsteresin.pl.

Opracowała:
Żaneta Przybylska

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Jolanta Linard

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek, wtorek, środa: 8-16,
czwartek, piątek: 7-15.

Zatwierdziła
Grażyna Cierpis-Przysucha

