DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE - rok szkolny 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż od 1 września
2020 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o pomoc w formie posiłków dla dzieci
w szkole na rok szkolny 2020/2021 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 792,00 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.);
♦ 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
2019;
na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z US o formie opodatkowania.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Fredropol
oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu i ograniczeniami
w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – ustalenie sytuacji osobistej,
rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej
z pracownikiem socjalnym, dokumentów lub oświadczenia, o którym mowa w art. 107 ust. 5b
ustawy o pomocy społecznej, a także kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub
rodziny ubiegającej się o pomoc, lub informacji udostępnionych przez podmioty o których
mowa w art. 105 tejże ustawy.
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.
Kierownik
(-)
Bożena Nuckowska

