Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy:
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy,
które złożyły wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., są
proszone od odebranie decyzji ustalających prawo do świadczeń
rodzinnych.
Osoby ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy,
które
złożyły
wniosek
wraz
z
dokumentami
w
okresie
od 1 października do 30 listopada br., są proszone o odebranie decyzji po
15 grudnia br., jednocześnie informujemy, że wypłata świadczeń
przysługujących tym osobom
za miesiąc listopad nastąpi do dnia
31 grudnia br.
Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina również wszystkim osobom, które
mają ustalone prawo do świadczeń rodzinnych o obowiązku wynikającym
z art. 25 ustawy o świadczeniach rodzinnych - niezwłocznego zgłaszania
zmian mających wpływ na prawo do świadczeń w okresie obowiązywania
decyzji przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego tj. w okresie od
01.11.2012 do 31.10.2013 r. w tym przede wszystkim:
1.

uzyskanie dochodu spowodowane:

-

zakończeniem urlopu wychowawczego,

-

uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
-

rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.

2. utratą dochodu,
3. wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego
podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
4. zmiana liczby członków rodziny,
5. ukończenie przez dziecko 25. roku życia,
6. inne zmiany mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy osoba, która nienależnie pobrała świadczenia
rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami,
które są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

