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Informacja dla mieszkańców
Od dnia 1 stycznia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach
ul. M. Konopnickiej 5 świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna tel. 17 22 18 306.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej której:
●
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej – po przedłożeniu decyzji lub
zaświadczenia
●
posiada Kartę Dużej Rodziny- po przedłożeniu ważnej karty
●
nie ukończyła 26 lat - po przedłożeniu dokumentu tożsamości
●
ukończyła 65 lat - po przedłożeniu dokumentu tożsamości
●
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej poniosła straty - po przedłożeniu protokołu
lub oświadczenia o zaistniałym zdarzeniu
●
posiada ważną legitymację weterana
●
posiada zaświadczenie o kombatantach
Radca Prawny przyjmuje w pok. nr 303
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00
Adwokat przyjmuje w pok. nr 316
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 12:00 – 16:00
czwartek, piątek w godz. 9:00 – 13:00
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej
obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy
w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu
przygotowawczym
lub
sądowym
i
pism
w
postępowaniu
sądowo-administracyjnym. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna
pomoc
prawna
nie
obejmuje
spraw
podatkowych
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej , z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego.

Zmiany w ustawach: o podatkach
i opłatach lokalnych, o podatku rolnym,
o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej
W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych,
o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r.
nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli
łączne naliczenie podatkowe za cały rok nie przekroczy 6,49 zł.
Natomiast w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekroczy 100,00 zł łącznie
za cały rok, podatek należy zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych,
co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości
podatku.
Ustawodawca wprowadził przeliczniki dla następujących użytków:
●
grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – od 1 ha fizycznego gruntu - 0,20 ha
przeliczeniowy
●
użytki rolne zabudowane ( oznaczone geodezyjnie Br –R, Br –Ł, Br-Ps)
od 1 ha fizycznego gruntu - 1 ha przeliczeniowy
●
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr)
– od 1 ha fizycznego gruntu – 0,20 ha przeliczeniowy

Zwrot podatku akcyzowego
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że w 2016 roku producenci rolni będą mogli
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach tj.:
●
od 1 do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.08.2015r. do 31.01.2016r.
●
od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.02.2016r. do 31.07.2016r.
Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych
o powierzchni powyżej 1ha.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi co do którego pozostali
współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę.
Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Stawka zwrotu podatku akcyzowego
na 2016 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł
od 1 litra oleju napędowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego
na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86,00zł.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w Referacie Podatków.
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Utraciłeś dowód osobisty? Wyrób nowy.
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w
Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest
niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen i do wykazu
unieważnionych dowodów osobistych.
Dowód osobisty zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony nie służy już
do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych.
Posługiwanie się
konsekwencje.

takim

dowodem

może

narazić

jego

posiadacza

na

negatywne

Sesja budżetowa 2016
26 stycznia odbyła się XIV Sesja Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, której
najważniejszym punktem było podjęcie uchwał w sprawie budżetu Gminy Wielopole
Skrzyńskie na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy. Głosowanie
poprzedzone było przedstawieniem pozytywnych opinii wszystkich stałych Komisji Rady
Gminy w tym ostatecznej opinii Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Radni gminni jednogłośnie przyjęli budżet na ten rok, który zakłada dochody gminy w kwocie
24.347.624 zł., natomiast wydatki w kwocie 26.022.624 zł., co oznacza 1.675.000 zł. deficytu.
Do planowanych inwestycji na ten rok należy m.in.:
●
budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej dla części wsi Wielopole
Skrzyńskie (500.000zł.),
●
budowa wodociągu dla części wsi Nawsie (200.000zł.),
●
wykonanie otworów poszukiwawczych za wodą dla potrzeb wodociągów planowanych
w Broniszowie i Gliniku (95.000zł.),
●
zaprojektowanie wodociągów w Broniszowie i Gliniku (150.000zł.),
●
budowa chodników przy drodze wojewódzkiej przy współpracy z Urzędem
Marszałkowskim w Gliniku (20.000zł.) i w Wielopolu Skrzyńskim (200.000zł.),
●
opracowanie dokumentacji na budowę kładki pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej
w Wielopolu Skrzyńskim (20.000zł.),
●
wydatki na drogi publiczne gminne (1.604.654zł.),
●
wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (259.269zł.),
●
realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”- Budynek
Urzędu Gminy (125.000zł.), budynek Szkoły Podstawowej w Broniszowie i Wielopolu
Skrzyńskim (105.000zł.), budynek komunalny (stare przedszkole ) w Wielopolu
Skrzyńskim (20.000zł.),
●
dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku (660.894zł.),
●
opracowanie dokumentacji na rozbudowę warsztatów terapii zajęciowej w Wielopolu
Skrzyńskim (20.000zł.),
●
przebudowa kominów oraz malowanie dachu na budynku filii Ośrodka Kultury
w Brzezinach (30.000zł.),
●
opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Nawsiu i Broniszowie (40.000zł.),
●
wykonanie ogrodzenia wokół kompleksu sportowego w Wielopolu Skrzyńskim (53.000zł.)
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Wyniki konkursu pt.
„Bożonarodzeniowa Szopka z recyklingu”
Świetlica socjoterapeutyczna działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim w miesiącu grudniu 2015r. zorganizowała konkurs pt. ”Szopka
Bożonarodzeniowa wykonana z recyklingu”.
Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary
zwyczaj, dużo starszy niż ozdabiane choinki. Intencją organizatorów konkursu było, aby
zwyczaj wykonywania szopek pozostał nadal żywy i kultywowany w naszych rodzinach.
Ponadto była to doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu w jesienne wieczory, a
wykorzystanie przy budowie materiałów pochodzących z recyklingu rozwija świadomość
ekologiczną zarówno dzieci jak i rodziców.
Na konkurs w terminie do 21 grudnia 2015r. Wpłynęło 6 prac.
W dniu 29 grudnia 2015r. Komisja konkursowa podjęła następująca decyzję:
Miejsce I
Julia Boruta, Klaudia Jaworek, Sara Wojnarowska, Alicja Magdoń

Miejsce II
Krzysztof Magdoń, Karolina Magdoń

Miejsce III
Oliwia Goc, Wiktoria Łuszcz , Filip Łuszcz

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!
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Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 lutego 2016r. z okazji święta Objawienia Pańskiego po raz pierwszy w Wielopolu
Skrzyńskim zorganizowano „Orszak III Króli”.
W przygotowania do tej uroczystości, trwające ponad 3 miesiące, zaangażowało się ok. 100
osób. Dzięki wymarzonej pogodzie w Orszaku wzięło udział blisko 3 tys. osób.
Orszak wyruszył o godzinie 12:30 z parkingu
obok
kościoła
parafialnego
i
dotarł
do wielopolskiego Rynku, gdzie odbyły się
główne uroczystości.
Szczególną atmosferę tworzyły też barwne
stroje. Uwagę zwracały pomysłowe kostiumy
i nakrycia głowy wykonane we własnym
zakresie przez uczestników orszaku.
Obsadę
aktorską
okolicznościowych
inscenizacji stanowili uczniowie, rodzice
i nauczyciele uczestniczących szkół, a także
grupy działające przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Wielopolu Skrzyńskim. Atrakcją była
ustawiona na rynku żywa szopka.
Głównym organizatorem i pomysłodawcą
orszaku był ks. Michał Polański, w organizację
włączyli
się
Wójt
Gminy
wraz
ze współpracownikami, Gminny Ośrodek
Kultury
i
Wypoczynku
w
Wielopolu
Skrzyńskim,
parafie
z
dekanatu
wielopolskiego, szkoły, lokalne organizacje
społeczne, chóry, gospodarze użyczający
konie i zwierzęta do żywej szopki,
indywidualnie mieszkańcy oferujący wsparcie.
W tym roku orszak Trzech Króli był
organizowany pod hasłem „Nade wszystko
miłosierdzie”. Są to słowa papieża Franciszka,
które nawiązują do obchodzonego w Kościele
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
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Informacje Wójta Gminy
dotyczące Inwestycji
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że zakończono przebudowę drogi
gminnej Wielopole – Nowa Wieś – Różanka. Koszt inwestycji wyniósł 317 752,51 zł, z czego
243 101,00 zł pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa. Wykonawcą tego zadania była
EUROVIA POLSKA S.A. Odział Małopolski z Ropczyc.
Zakończono również prace przy budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 986 w miejscowości Glinik. Koszt inwestycji wyniósł 344 213,00 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 233 333,00 zł. Inwestorem był
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a wykonawcą Firma Usługowo
Handlowa ANKOP Mirosław Stankiewicz z Domaradza.
Planowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sośnice –
Jaszczurowa w km 0+ 000 – 0 + 996 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową
Wielopole – Brzeziny – Dębica” w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej została pozytywnie zaakceptowana przez Ministra Budownictwa
i Infrastruktury i w najbliższych tygodniach rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na jej
realizację. Zakres projektu obejmuje odnowienie i poszerzenie nawierzchni asfaltowej,
budowę chodnika o szerokości 1,50m, wyznaczenie pasu ruchu dla rowerów, wykonanie
zatoki autobusowej wraz z peronem w okolicy szkoły, poszerzenie zatoki postojowej,
wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych. Szacunkowy koszt inwestycji to 1 530 tys.
zł, z czego dofinansowanie 50% - 765 tys. zł. Termin realizacji - 2016 rok.
Trwają przygotowania w zakresie niezbędnej dokumentacji do przebudowy mostu
na rzece Wielopolka w Gliniku. Planujemy iż w maju br. zostaną rozpoczęte prace budowlane.
Zadanie to będzie współfinansowane w 80% ze środków budżetu państwa przeznaczonych
na usuwanie szkód powstałych na skutek klęsk żywiołowych.
Kolejną planowaną inwestycją jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
986 w Gliniku. Długość chodnika będzie wynosić 269m. Wartość zadania szacowana jest na
kwotę 269 000,00 zł, wkład finansowy Gminy Wielopole Skrzyńskie to 20 000,00 zł., resztę
pokryje Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Przygotowywana jest również dokumentacja na budowę chodnika w Wielopolu
Skrzyńskim. Długość chodnika będzie wynosić 663m. Szacowana wartość zadania to 512
500,00 zł., z czego Gmina Wielopole Skrzyńskie posiada zabezpieczone środki na kwotę 200
000,00 zł. Pozostałą kwotę pokryje Samorząd Województwa Podkarpackiego.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
10 stycznia 2016r. już po raz 24 odbył się finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przykładem z lat ubiegłych i w tym
roku mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego przyłączyli się do tej akcji.
Wielopolanie okazali się hojniejsi niż rok temu. Sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim zebrał 11 084,58zł.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i mamy nadzieję,
że w przyszłym roku nie zabraknie młodzieży, chętnej nieść pomoc.

Spotkanie Opłatkowe
17 stycznia 2016r. w sali GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim
odbyło się Spotkanie Noworoczne pt.” Śpij dziecino mała...”
Program imprezy obejmował m.in.:
●
Jasełka w wykonaniu Zespołu Teatralno – Obrzędowego
„Wielopolanie”,
●
Występ Grupy Biesiadnej z Broniszowa z widowiskiem
pt.”Czwarty Król”,
●
Wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie.

Twoja krew moje życie
Pod takim hasłem w niedzielę 17 stycznia odbyła się pierwsza
z sześciu akcji honorowego oddawania krwi zaplanowana na rok 2016.
Krew można było oddawać w krwiobusie obok Domu Kultury,
w godzinach od 10 do 14. W akcję aktywnie włączyło się ponad 50
osób. Każdy z uczestników mógł liczyć na kaloryczny poczęstunek.
Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie dziękuje koordynatorowi akcji Panu
Stanisławowi Wleźniowi, a także Paniom odbywającym staż w Urzędzie
Gminy, które pomagały w obsłudze krwiodawców.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach.

Akcja ferie w GOKiW
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim
zaprasza na akcje ferie, która odbędzie się w dniach od 22 do 26 lutego (poniedziałek –
piątek) w godz. od 10 do 15. Zajęcia będą prowadzone w GOKiW oraz w filiach w Brzezinach,
Broniszowie, Nawsiu jak również w bibliotekach na terenie gminy. Akcja ferie adresowana jest
do dzieci ze Szkół Podstawowych od 7 lat do Gimnazjum. Udział w feriach jest odpłatny –
koszt wynosi 15 zł. od dziecka na cały tydzień ferii ( płatne przy zapisach). Zebrana kwota
zostanie przeznaczona na ubogacenie oferty zajęć. Zapisy przyjmowane będą w Ośrodku
Kultury w Wielopolu, w filii Ośrodka Kultury w Broniszowie oraz w bibliotekach w Nawsiu,
Gliniku i Brzezinach w godzinach otwarcia placówek od 8 do 12 lutego. Ilość miejsc jest
ograniczona, decyduje o tym kolejność zapisów. Szczegółowe informacje oraz plan zajęć
zostanie przekazany dzieciom i młodzieży w formie plakatów, ulotek w szkołach oraz
na stronie internetowej GOKiW.
Dyrektor GOKiW oraz pracownicy serdecznie zapraszają do udziału w zajęciach.
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Złotówka za złotówkę – nowe zasady ustalania prawa do
zasiłku rodzinnego i dodatków
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienił się sposób ustalania prawa do świadczeń w przypadku przekroczenia kryterium
dochodowego. Nowy przepis zakłada obniżenie wysokości świadczeń rodzinnych zamiast całkowitego pozbawienia do nich
prawa. Zasada „złotówka za złotówkę” ma zastosowanie jedynie do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia.
Inne świadczenia uzależnione od wysokości dochodów rodziny – becikowe i specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane
są na starych zasadach. Zasady ustalania od 1.01.2016 r. prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków w przypadku przekroczenia
ustalonego progu dochodowego:
1) Dochód rodziny może przekraczać kwotę wynoszącą odpowiednio 674 zł lub 764 zł w przypadku rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych
świadczeń.
2) W przypadku przekroczenia zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między
łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą
został przekroczony dochód rodziny. Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie niższa niż 20,00 zł, świadczenia te
nie przysługują.
3) Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami to suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
a) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,
b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji
dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
c) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, podzielonych przez 12.

Świadczenie rodzicielskie - nowe świadczenie w GOPS.
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowe świadczenie rodzinne, które przysługuje w związku z urodzeniem dziecka
albo w związku z przysposobieniem lub objęciem opieką dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku
dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia przez dziecko dziesiątego roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, ani nie ma uprawnień
do świadczeń poza ubezpieczeniowych związanych z macierzyństwem lub rodzicielstwem, tj. nie otrzymuje w związku
z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie uposażenia. Mogą z niego skorzystać miedzy innymi: studenci, osoby
bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych
oraz osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.
Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli drugi z rodziców lub opiekunów dziecka jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego lub
uposażenia w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie.
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w
przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni –
trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.
Świadczenie to mogą otrzymać rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku
macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia
przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego wraz z dokumentem
tożsamości, aktem urodzenia dziecka, oświadczeniem o braku uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia,
oświadczeniem składanym w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych,
oświadczeniem dotyczącym danych osobowych, oświadczeniem dotyczącym formy wypłacania świadczeń
Termin składania wniosków:
W przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka w 2015 r. wniosek należy złożyć w terminie do 31.03.2016 r.
– w tym przypadku świadczenie przyznane zostanie od 1.01.2016 r.
Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31.03.2016 r. nie później jednak niż do dnia przysługiwania świadczenia, świadczenie
rodzicielskie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku urodzenia, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka po 31.12.2015 r. – trzy miesiące od dnia porodu,
przysposobienia lub objęcia opieką- w tym przypadku świadczenie przyznawane jest od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli wniosek
zostanie złożony po tym terminie świadczenie zostaje przyznane od miesiąca złożenia wniosku
Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu
prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
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