Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują :
- osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się
w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Na dochód ten składają się następujące składniki:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( np.
stypendia, alimenty itp.),
- dochód z gospodarstwa rolnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w
rodzinie zastępczej,
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
3) zawarła związek małżeński.
Ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek
(do pobrania w plikach do pobrania) osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela
ustawowego.
Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej.
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
naczelnika US,
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia
prawa do świadczenia w tym,
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające
bezskuteczność egzekucji,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za
pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego
wierzyciela ( oznacza to urząd gminy lub ops właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjecie działań wobec
dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie
egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podjętych w celu wyegzekwowania
zasądzonych alimentów.
W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z FA organ właściwy
wierzyciela „ z urzędu’ występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie
działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad
alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika
alimentacyjnego także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby
uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z
powodu braku zatrudnienia , organ właściwy dłużnika:
1. zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący
pracy
2. zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego,
3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do
starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac
organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac w ramach
aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako
bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku
możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
4. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia
6.06.1997r- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
5. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

