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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI
Świadczenia rodzinne
Od dnia 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. obo-

wiązuje nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych.
W okresie letnim, w lokalnej prasie ukazały się infor-

macje, że wszystkie osoby ubiegające się o prawo do 
świadczeń rodzinnych winny złożyć wniosek w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wnioski można składać już od miesiąca lipca wraz 
z niezbędnymi dokumentami – obowiązek ten nie dotyczy 
osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny (to świadczenie 
nie jest uzależnione od wysokości osiąganego dochodu).

Do każdego złożonego wniosku wydana zostanie 
decyzja administracyjna z zachowaniem terminów, któ-
re reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Pracownicy MOPS nadal przyjmują wnioski o usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych.

W siedzibie Ośrodka w godzinach jego pracy można po-
brać niezbędne druki oraz uzyskać szczegółowe informacje.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W poprzednim okresie zasiłkowym wprowadzono 
nową formę świadczenia rodzinnego jaką jest jedno-
razowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – tzw. 
„becikowe” w wysokości 1000 zł.

W 2006 roku wypłacono „becikowe” z tytułu uro-
dzenia 105 nowych mieszkańców naszego miasta. 
Natomiast do czerwca 2007 r. z tej formy świadcze-
nia skorzystało już 43 szczęśliwych rodziców.

Koniecznie należy podkreślić, że rodzice samotnie 
wychowujący dzieci, na które mają zasądzone świad-
czenia alimentacyjne, a nie otrzymują ich od osób zo-
bowiązanych do alimentacji, mogą ubiegać się o za-
liczkę alimentacyjną. W przypadku tego świadczenia 
Ośrodek dysponuje drukami wniosków, które należy 
złożyć u właściwego komornika, który po sprawdze-
niu, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna prze-
kazuje wniosek do realizacji do właściwego realizato-
ra świadczeń rodzinnych.   Karol Majewski dyr. MOPS

Puszczykowskie szkoły w mie-
siącu lipcu przyjmowały wnioski 
rodziców (prawnych opiekunów) 
uczniów o udzielenie pomocy 
finansowej na zakup podręcz-
ników i mundurków szkolnych 
(zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków udzielania pomocy finanso-
wej dzieciom i uczniom na zakup 
podręczników i jednolitego stroju 
szkolnego). Ta forma pomocy do-
tyczy dzieci i młodzieży z rodzin 
w których dochód na osobę nie 
przekracza 351 zł netto.

Pomoc materialna dla uczniów
Dofinansowanie podręczników nie może przekro-

czyć kwoty:
• 70 zł – dla ucznia rozpoczynającego roczne przy-

gotowanie przedszkolne,
• 130 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
• 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,
• 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

Ponadto, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
spełniającym ww. kryterium dochodowe, przysługuje 
dofinansowanie w kwocie 50 zł na zakup jednolitego 
stroju szkolnego. Burmistrz po otrzymaniu środków, na 
podstawie przedłożonych przez dyrektorów list prze-
każe je do szkół. Dyrektorzy rozdysponują środki na 
podstawie dowodu zakupu podręczników lub oświad-
czenia o ich cenie. Zakupu mundurka nie trzeba doku-
mentować.  Katarzyna Świniarska

Ratujemy jarzębiny
Tego lata liczne jarzębiny na terenie Puszczykowa 

– m.in. przy ul. Poznańskiej, Dworcowej oraz Nad-
warciańskiej, zostały zaatakowane przez groźne cho-
roby wywoływane przez grzyby. Plaga ta dotknęła 
większość jarzębin w Wielkopolsce, powodując duże 
straty wśród tych drzew. Miasto już zleciło analizę 
dendrologiczną, która ma na celu wybór najlepszego 
sposobu ratowania drzew. Wyspecjalizowane służby 
bezzwłocznie podejmą działania mające na celu za-
chowanie jak największej liczby jarzębin wzbogacają-
cych przyrodniczy krajobraz naszego miasta.  (o.-md)


