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Fundusz wraca

O pieniądze z funduszu będą
mogli się ubiegać tylko ci ro-
dzice, którzy mają alimenty zasą-
dzone przez sąd, ale ich nie
otrzymują.

- Alimenty z funduszy wypłacać
będzie Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej - wyjaśnia
Marcin Kondracki, kierownik
Ośrodka - Trzeba jednak wypełnić
odpowiedni wniosek i dostarczyć
kilka dokumentów. Druki wniosków
już mamy i wydajemy je codziennie,
w godzinach pracy urzędu, a więc
od 7 do 15. Na miejscu udzielamy
też wszelkich informacji w tej spra-
wie.

Pieniądze z funduszu alimenta-
cyjnego można otrzymać już za
październik. Wniosek dostarczyć
więc trzeba najpóźniej do końca
października. Warto podkreślić, że
nie będzie uznaniowości przy oce-
nie wniosków. Jeśli dokumenty
złoży osoba uprawniona, na pewno
alimenty otrzyma. W naszej gminie
dotyczyć to może kilkudziesięciu ro-
dzin.

Powiedzmy więc o zmianach
jakie do funduszu wprowadza nowa
ustawa.
Po pierwsze podwyższono kry-

teria dochodowe uprawniające do
pomocy z Funduszu Alimentacyj-
nego. Do tej pory dochód netto na
osobę w rodzinie, nie mógł przekro-
czyć 583 złotych miesięcznie. Teraz
ta kwota wynosi 725 złotych, więc
prawdopodobnie więcej rodzin bę-
dzie mogło o alimenty się ubiegać.

Od października wchodzi w życie ustawa "o pomocy upraw-
nionym do alimentów". Wraca więc Fundusz Alimentacyjny,
który przez kilka ostatnich lat nie funkcjonował. Ta wiado-
mość ucieszy zwłaszcza matki, które nie mogły doprosić się
alimentów od ojców swoich dzieci. Po wejściu w życie
ustawy będzie im po prostu łatwiej prowadzić dom, tym bar-
dziej, że kwota jaką otrzymają na dziecko okaże się nieco wy-
ższa.

Po drugie podwyższona zostaje
wysokość wypłaconych z funduszu
alimentów. Matki zapewne pamię-
tają, że poprzednio płacono 170 na
dziecko, a w szczególnych przy-
padkach do 300 złotych. W nowych
przepisach może to być nawet 500
złotych, o ile sąd nie zasądził kwoty
niższej.
No i po trzecie, o alimenty z

funduszu będą mogli ubiegać się
też ci rodzice, którzy pozostają w
związku małżeńskim lub konkubi-
nacie, a pieniędzy od ojców lub
matek swoich dzieci nie otrzymują.
Do tej pory było to niemożliwe.

Świadczenia otrzyma się na
dzieci, które nie ukończyły 18 lat, a
jeśli się uczą do 25 lat. Beztermi-
nowo dostają je dzieci o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Ali-
menty z funduszu nie należą się
jeśli dzieci są w całodobowej pla-
cówce opiekuńczej lub w rodzinie
zastępczej. Nie otrzymają ich rów-
nież osoby pełnoletnie posiadające
własne dziecko, oraz te, które za-
warły związek małżeński.

Do wniosku o przyznanie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego
dołączyć trzeba: skrócony akt uro-
dzenia dziecka, kserokopię dowodu
osobistego, zaświadczenie o do-
chodach za rok 2007, odpis orze-
czenia sądu o zasądzonych
alimentach, zaświadczenie szkolne,
że dziecko się uczy, lub zaświad-
czenie o jego niepełnosprawności
oraz zaświadczenia od komornika o
wysokości egzekwowanych alimen-
tów za rok 2007 i dwumiesięcznej
bezskutecznej egzekucji alimentów.

Warto jednak wiedzieć, że pie-
niądze z funduszu stanowią za-
liczkę na poczet alimentów i są
pomocą państwa dla rodzin, które
znalazły się w trudnej sytuacji finan-
sowej. Osoby zobowiązane do pła-
cenia alimentów będą musiały te
pieniądze oddać. Egzekucję prowa-
dzić będą komornicy sądowi i urzę-
dów skarbowych.
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Akty wandalizmu
Okazało się, że komuś bardzo

przeszkadzały pomalowane ławki
przy drodze na letnisko oraz nowe,
metalowe kosze. Dlatego postano-
wił je zniszczyć. A może to było
próba sił kogoś, kogo nie stać na
wstęp na siłownię? Z całą pewno-
ścią wandal wykazał się nieprze-
ciętną głupotą i z tym faktem już
nie trzeba nawet dyskutować.
Widok jaki jawił się w poniedział-
kowy poranek był zaskakujący. Po-
łamane ławki, powgniatane kosze
przy ul. Gostyńskiej i Jeziornej.
Jeszcze smutniejszy był widok
obelisku upamiętniającego bitwę
pod wiatrakami w Osiecznej. Z tab-

Do okrutnego i niewytłumaczalnego aktu wandalizmu doszło
w sierpniowy weekend.

licy umieszczonej przy drodze pro-
wadzącej do Leszna, upamiętnia-
jącej powstańców, którzy w czasie
pierwszej wojny światowej stoczyli
pamiętną, zwycięską bitwę pod
wiatrakami zniknęła mosiężna
płyta. Widocznie coś, co stanowiło
dla mieszkańców miasta i okolic
cenną pamiątkę przydało się jako
materiał na sprzedaż w punkcie
skupu złomu.

Szkody zostaną naprawione.
Mamy nadzieję, że naprawa znisz-
czeń nie okaże się przysłowiową
”walką z wiatrakami”, a złodzieje i
wandale pójdą wreszcie po rozum
do głowy.
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