KARTA USŁUGI NR: (wpisać z rejestru katalogu usług)
Urząd Gminy w Choceniu
ul. Sikorskiego 4
87-850 Choceń
tel. 54 284 66 17, faks 54 284 67 40
gmina.chocen@chocen.pl
Nazwa usługi:

Świadczenia rodzinne
Podstawa prawna:

Wymagane
dokumenty:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. 2006, Nr 139, poz.992, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. 2005, Nr 105, poz.881, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych
(Dz. U. 2009, Nr 129, poz. 1058)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku
(Dz. U. 2006, Nr 95, poz. 661) w sprawie trybu przekazywania środków
finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania
sprawozdań rzeczowo-finansowych
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego
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;
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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 § o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 | Nr 234, po/. 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;
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Miejsce załatwienia
sprawy:

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
Urząd Gminy Choceń, pokój nr 6, Danuta Mikrut, Anna Romanów,
Tel.: 54 284 66 17 wew. 19, e-mail: danuta.mikrut@chocen.pl

Sposób załatwienia
sprawy:

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją

Termin realizacji:

30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty:

Bez opłat

Tryb odwoławczy:

Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Choceń

Uwagi:

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń
rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione
powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego
dokumentu.
Zasiłki rodzinne przyznaje się na okres zasiłkowy tj. od I listopada do 31
października następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do
świadczeń rodzinnych.
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