Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje,
iż od dnia 1 kwietnia 2016 roku
przyjmowane będą wnioski na świadczenie wychowawcze (tzw. 500+)
druki wniosków dostępne są w siedzibie GOPS w Sabniach
Informacje szczegółowe










Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia
18 roku życia.
Świadczenie na drugie i każde następne dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia
przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 800, 00 zł miesięcznie lub 1200,00 zł, jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Podstawę ustalenia uprawnień
stanowią dochody osiągnięte w roku kalendarzowym 2014 (pomniejszone o dochód
utracony lub powiększone o dochód uzyskany)
Do członków rodziny (na których dzieli się dochód) zalicza się małżonków, rodziców
dziecka oraz dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli pozostają na
utrzymaniu rodziców (niezależnie od tego czy przysługuje im prawo do świadczenia
wychowawczego).
Do wniosku o świadczenie wychowawcze dołączyć należy:
 Dowód osobisty wnioskodawcy
 Akt urodzenia dziecka
Ewentualnie:
 Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację
 Orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 Zaświadczenie sądu o prowadzonym postępowaniu w sprawie
o przysposobienie dziecka
W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko do wniosku dołączyć
należy dodatkowo:
 Zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego
 Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość osiąganych
dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu
 Oświadczenie o dochodach osiąganych z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej podlegające przepisom o zryczałtowanym
podatku dochodowym
 W przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający ten fakt
 W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 – dokument potwierdzający
uzyskanie dochodu, jego wysokość oraz liczbę miesięcy przez które był
osiągany. W przypadku uzyskania dochodu po 2014 r – dokument
potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu netto za miesiąc
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w
terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r, świadczenie będzie przysługiwało od dnia
1 kwietnia.

