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KURENDA 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2021r. można  składać 

wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w  sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 

zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2021r. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych drogą 

elektroniczną można składać od 1 lipca 2021r. 
Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przyjmowane będą                        

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku – Świadczenia Rodzinne (wejście od strony parkingu 

Urzędu Gminy) (druki wniosków można pobierać od dnia 01 sierpnia 2021r. na stronie internetowej GOPS 

Koźminek – www.gopskozminek.pl oraz w wyjątkowych sytuacjach – w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  Składane  wnioski powinny być kompletne, wypełnione w całości zgodnie z instrukcją, gdyż  z uwagi 

na zagrożenie COVID-19 brak jest możliwości ich uzupełnienia w siedzibie GOPS. W przypadku ustalenia braków                     

w złożonej dokumentacji, wnioskodawca zostanie - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego -wezwany 

do jej uzupełnienia, co w znaczący sposób może przedłużyć procedurę przyznawania świadczeń. 
 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z 

wymaganymi   dokumentami   do   dnia  31 sierpnia,  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku  gdy  osoba  ubiegająca się o 

świadczenia rodzinne na nowy okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z wymaganymi   dokumentami   od   dnia 

1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń 

następuje do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi  dokumentami  w okresie  od dnia  1 listopada  do  dnia  31 grudnia danego 

roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia 

lutego następnego roku. 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje również, iż od  dnia 01 sierpnia 2021r. w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku – Świadczenia Rodzinne można składać wnioski wraz z 

wymaganymi dokumentami, w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy 

okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2021r. Wnioski o przyznanie świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2021r. 
W przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami 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. 
Informuje się ponadto, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku można składać wnioski o 

przyznanie Karty Dużej Rodziny .  
 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy 

mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.  
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