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

DECYZJA
Na podstawie art. 2 pkt 11, art. 4, art. 5, 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 ze zm.), upoważnienia Burmistrza
Gminy ………………. 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: …………..
2. przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko : ………………., data urodzenia: ………………...
w wysokości 500,00 zł miesięcznie na okres od ……………….. do ……………………..

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 oraz na kolejne dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, 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 jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł.
Dochód rodziny wnioskodawcy w roku 2014 w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi kwotę …………….
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 uwagi na fakt, iż kwota ta przekracza kryterium dochodowe ustanowione w art. 5 ust. 3 w/ przywołanej
ustawy świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługuje.
Z akt sprawy wynika, że kolejne dziecko na które został złożony wniosek nie ukończyło 18 roku życia,
zatem oznacza to, że kryterium wieku zostało w rozpoznawanej sprawie spełnione. W związku z powyższym
świadczenie wychowawcze o które wnioskuje strona przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na
uprawnione dziecko z uwagi na to, że świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do ukończenia
18 roku życia nie jest uzależnione od dochodu. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

decyzji.
Na mocy art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci decyzje
przyznające świadczenie wychowawcze są natychmiast wykonalne.
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.

