INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DLA DZIECI W SZKOLE
NA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC 2022

Informujemy o możliwości składania wniosków o dożywianie dla dzieci w szkole (przedszkola,
szkoły podstawowe oraz szkoły średnie) z Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023.
Rodzice ubiegający się o to świadczenie muszą złożyć komplet dokumentów, który
powinien zawierać:
- wniosek o pomoc w formie wyżej wymienionej,
- oświadczenie o stanie majątkowym,
- nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego z roku 2021,
- oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2021/2022,
- dowód opłacenia składek KRUS za IV kwartał 2021 r.,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- decyzje o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,
- oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku
utrzymywania się z prac dorywczych),
- oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art.8 ust.11 i 12 ustawy o pomocy
społecznej
Wszystkie druki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
KWOTA KRYTERIUM OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WW. POMOC NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ KWOTY 900,00 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE PRZY
JEDNOCZESNYM SPEŁNIANIU PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z ART.7
USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ TJ.:
1)ubóstwa 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6)
długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu
ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu
połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski
żywiołowej lub ekologicznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 13 46 569 25 lub w tutejszym GOPS.

