TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2020 R.
Wydział Świadczeń Rodzinnych realizuje wypłaty według ustawowych terminów zamieszczonych poniżej.
Wypłaty świadczeń realizowane będą we wskazanych terminach o ile organ będzie w posiadaniu środków na ich realizację.
Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.


ŚWIADCZENIA RODZINNE 
(W TYM: ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI, ZAPOMOGA RZĄDOWA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE)
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
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Płatne będzie raz w roku. Wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami). Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu 
lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.












Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych
 warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

















ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+ DLA UCZNIA
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Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10. każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub 
osobie uprawnionej do pobierania należności za  lokal mieszkalny. 


Podstawa prawna: art.8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 




DODATKI MIESZKANIOWE
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Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10. każdego miesiąca z góry, odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. 

Podstawa prawna: art.5a ustawy prawo energetyczne.
DODATEK ENERGETYCZNY
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STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Wypłata  stypendium nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zaakceptowania przedłożonych dokumentów przelewem na wskazany rachunek bankowy odbiorcy lub gotówką w placówkach banku obsługującego Urząd Miasta. 

Podstawa prawna:  § 9 pkt.5  uchwały  Nr XXXII/593/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r.
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