……………... dn. ………………...
BURMISTRZ
GMINY ………………………….
…………………………………...
………………………………….
(numer decyzji)
Pani …………………...
………………………….
…………………………

DECYZJA
Na podstawie art. 2 pkt 11, art. 4, art. 5, art.7, art. 10 ust. 2, art. 13, art. 18, art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) oraz
Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i
trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214) w zw. z art. 104
Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), upoważnienia Burmistrza…………….
Znak ……………...z dnia ………………. do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego złożonego przez Panią ……………….w dniu ……………………...

Postanawiam
1. odmówić świadczenia wychowawczego na dziecko: …………………. data urodzenia: ………………….

Uzasadnienie
W dniu ………………... Pani ……………...złożyła w tutejszym organie wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Pani …………….wnioskuje o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko, co oznacza, iż organ właściwy ma obowiązek zweryfikować, czy w
odniesieniu do rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie spełnione zostało kryterium dochodowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł miesięcznie, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne to
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 1 200 zł.
Jak wynika z akt sprawy 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 2014 r. w wysokości ……………. zł pomniejszone odpowiednio o należny
podatek w wysokości …………….. zł, o składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości
……………. zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej na informacji pozyskanej drogą
elektroniczną w wysokości ……………….. zł, co stanowi kwotę – ………………..zł.

•

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 Pana
……………………...tj. za 2014 r. w wysokości …………….. zł pomniejszone odpowiednio o
należny podatek w wysokości ………………. zł, o składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości
…………... zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej na informacji pozyskanej drogą
elektroniczną w wysokości …………... zł, co stanowi kwotę – ………………. zł.

Z będącego w posiadaniu organu dowodu w postaci umowy zlecenia organ I instancji wywiódł, iż Pani
……………….. utracił dochód uzyskiwany z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. dochód z 2014 r. w wysokości ……………... zł. W
myśl art. 7 ust. 1 w/ w ustawy w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, lub dziecko pozostające
pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalone jest prawo do
świadczenia wychowawczego lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu
utraconego.
Miesięczny dochód rodziny w 2014 r. wyniósł więc ……………….zł, co w przeliczeniu na jednego członka
rodziny wynosi ………………. i przekracza kwotę 800,00 zł, tj. określone w art. 5 ust. 3 o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko.
Zatem w Pani przypadku niespełnione zostały przesłanki uprawniające do otrzymywania świadczenia
wychowawczego na pierwsze dziecko, co uzasadnia odmowę przyznania wnioskowanego świadczenia na to
dziecko.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku wystąpienia
zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: zmiana liczby członków rodziny,
uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych
zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba uprawniona do świadczenia jest
obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie wychowawcze.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w ………………….w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Ośrodka
Pomocy Społecznej w………………...

Otrzymuje:
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.

