……………..., dnia …………………….
BURMISTRZ
GMINY………………………
………………………………..
…………………………….
(znak sprawy)
Pani ………………….
…………………………

DECYZJA
Na podstawie art. 5, art. 8 w nawiązaniu do art. 20 ust.3, art. 23, art. 24, art. 26, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) Rozporządzania Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015
r., poz. 2284), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz z upoważnienia
Burmistrza Gminy ………………. znak ………………... z dnia ……………... do prowadzenia postępowania w sprawie
świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji, po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Pani ………………... z dnia ………………….

POSTANAWIAM
odmówić przyznania:
•

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na dziecko: ………………….., data
urodzenia: ……………………..

•

zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na dziecko: ……………..., data urodzenia:
……………………...

UZASADNIENIE
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia ……………….. o przyznanie na dzieci: …………... i ……………….. prawa do
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, stwierdza się co następuje:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy w związku z § 1 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia
2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o
zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00
zł.

Jak wynika z akt sprawy oraz z informacji pozyskanej drogą elektroniczną na dochód Pani ……... osobowej rodziny
składają się:
•

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określanych w
art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Pani …………….. tj. za 2015 r. w
wysokości ……………...pomniejszone odpowiednio o należny podatek w wysokości …………. zł, o składkę
na ubezpieczenie społeczne w wysokości ………………. oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w
wysokości …………………., co stanowi kwotę …………………..

•

dochody wykazane na oświadczaniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach określanych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze. zm.) tj. odliczenie od podatku kwoty na
małoletnie dziecko – PIT UZ w kwocie ……………. zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie
…………………….

Miesięczny dochód rodziny w 2015 r. wyniósł więc …………….., co w przeliczeniu na jednego członka rodziny
wynosi…………….. i przekracza kwotę 674,00 zł, tj. określone w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Na podstawie art. 8 ww. ustawy wymienione w nim dodatki przysługują wyłącznie do zasiłku rodzinnego. Ponieważ
stronie nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na ww. dzieci, nie przysługuje jej również prawo do wyżej
wykazanych dodatków.
W tym stanie faktycznym i prawnym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ……………………. za
pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują :
1. adresat
2. A/a
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1c
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
nie podlega opłacie skarbowej.

