URZĄD GMINY POLSKA CEREKIEW
47 – 260 Polska Cerekiew ul. Raciborska 4
tel. 077/ 480 14 60
ug@polskacerekiew.pl
www.polskacerekiew.pl
ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI
Przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu, osobie pełnoletniej uczącej się w szkole, nie pozostającej na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz
alimentów. Przysługuje do 18 roku życia dziecka, lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż
do ukończenia 21 roku życia albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w
szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 504 zł, lub kwoty 583 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi (parter, pokój nr 1).
2. Telefon/ faks /077/ 480 14 77 lub 487 65 27.
3. E-mail: opscerekiew@wbd.pl
WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek Formularz do pobrania w pokoju nr 1 lub w punkcie informacji dla klienta
- pok. nr 16 lub na stronach: www.mps.gov.pl
2. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o świadczenie;
3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek
dziecka;
4. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy
przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności;
5. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez
dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
6. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków
rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne;
c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
d) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby
spoza rodziny,
f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy
pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku

uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz
zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
7) Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie
tego dziecka;
8) Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty,
w przypadku osoby uczącej się;
9) Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy;
10) Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię
aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej
dziecko;
11) Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki
urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej
sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem
prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego tytułu;
12) Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się
o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była
zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
OPŁATY:
Bez opłat.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY:
Decyzję, można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej
Cerekwi w pokoju nr 1 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/.
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z
kodeksem postępowania administracyjnego.
PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. Nr
139 z 2006 r. poz. 992 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny lub dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130 poz. 903).
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