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Karta usługi Nr 29 
USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO  

MIEJSCE 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Gminy w Skórcu ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Tel. (25) 642-61-16 

OSOBA WŁAŚCIWA 
DO ZAŁATWIENIA  
SPRAWY 

Maria Zemło - inspektor 

SPOSÓB 
ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Wydanie decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

1. Zaświadczenia urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach ogólnych 

2. Zaświadczenie bądź oświadczenie o wysokości składek na  
ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Zaświadczenia bądź oświadczenia dokumentujące wysokość innych 
dochodów       

4. Inne zaświadczenia bądź oświadczenia oraz dowody niezbędne do 
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 

5. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub kserokopia dowodu 
osobistego w przypadku dziecka pełnoletniego 

6. W  indywidualnych przypadkach  mogą być wymagane inne 
dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku 
rodzinnego. 

OPŁATY Bez opłat 
CZAS ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do                
2 miesięcy 

TRYB ODWOŁAWCZY 
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego 
Kolegium odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy 
Skórzec 

INNE INFORMACJE 

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami: 
− do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 30 
listopada 

− od dnia 01 października do 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 grudnia. 

FORMULARZ DO    
POBRANIA 

Formularze dostępne w pokoju nr 1 WEJŚCIE B 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2006r. Nr.139, poz.992 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz.267) 


