Do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego na PIERWSZE DZIECKO
należy dołączyć odpowiednio do swojej sytuacji dochodowej i rodzinnej :
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku
2014,
b) oświadczenia członków rodziny o dochody osiągniętych w roku 2014 z działalności
gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu
ewidencjonowanego,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gosp. rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2014,
d) w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny
dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy , PIT -11 za rok 2014
lub zaświadczenie z zakładu pracy),
e) w przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 dokument potwierdzający wysokość
osiągniętego dochodu i liczbę miesięcy, przez które był osiągany, pod warunkiem, że
dochód ten jest nadal osiągany,
f) w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub 2016 dokument określający datę
uzyskania dochodu i wysokość dochodu netto za miesiąc następny po miesiącu w którym
dochód został uzyskany , pod warunkiem, że dochód ten jest nadal osiągany,
g) w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów zaświadczenie od komornika o
wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za rok 2014,
h) odpis wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
i) dokument potwierdzający samotne wychowywanie i sprawowanie opieki nad dziećmi (np.
odpis wyroku rozwodowego , o separacji , akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka ),
j) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie
sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w
sprawie o przysposobienie dziecka,
k) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
l) postanowienie Sądu o opiece naprzemiennej,
m) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku
cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
W przypadku ubiegania się o świadczenie na DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO osoba
powinna dołączyć w zależności od swojej sytuacji rodzinnej dokumenty określone w
punktach i, j, k, l, ł.
Wnioskodawcy, którzy obecnie korzystają ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z
funduszu alimentacyjnego nie muszą doręczać dokumentów, które są już w posiadaniu
tutejszego Ośrodka.

