
DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE - rok szkolny 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Fredropolu  informuje,  iż  od 10 września
2022  r.  rozpoczyna  przyjmowanie  wniosków  o  pomoc  w  formie  posiłku  dla  dzieci
w szkole na rok szkolny 2022/2023 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole  i w domu”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

W przypadku ubiegania się o wymienioną pomoc należy złożyć wniosek o wsparcie w formie
dożywiania  dzieci  w  szkole  (druki  w  siedzibie  GOPS  -  parter)  wraz  z  następującymi
dokumentami:

♦  dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto  za miesiąc poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury/ ostatnia decyzja,
zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, alimenty itp.);

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

– koszty uzyskania przychodu

–  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w  przepisach  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone
w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

♦ w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja lub zaświadczenie o  powierzchni
gospodarstwa rolnego;

♦   w  przypadku  opłacania  składki  KRUS  –  dokument  potwierdzający  opłacanie  składki
(ostatni kwartał);

♦   inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą :

 na zasadach ogólnych – zaświadczenie  z  Urzędu Skarbowego o dochodzie  za  rok
2021;

 na zasadach określonych w przepisach  o  zryczałtowanym podatku dochodowym -
zaświadczenie z US o formie opodatkowania.



Do dochodu nie wlicza się: 

 jednorazowego  pieniężnego  świadczenia  socjalnego,   zasiłku  celowego,  pomocy
materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie
przepisów  o  systemie  oświaty,   wartości  świadczenia  w  naturze,  świadczenia
przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i  instytucjach  rynku  pracy  z  tytułu  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych,
dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia
wychowawczego (tzw. „500+”).

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Fredropolu, w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz pod nr tel. 16 671-98-94,                a także  za
pośrednictwem poczty e-mail: gops@fredropol.pl.  
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