Rządowy program „Dobry start”
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku
informuje,
że od 1 lipca 2018 r. ruszył nowy program rządowy "Dobry Start", w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.
Jednocześnie w tym samym terminie można również złożyć wniosek o świadczenie
wychowawcze (500 +), zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od dochodu w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku
życia lub do 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie
przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” można składać od 1 lipca każdego roku
drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (np.
podczas osobistej wizyty w GOPS lub drogą pocztową).
W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie
lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później
niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym
terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy
od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest
30 listopad.
Świadczenie „Dobry start" jest zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji
komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń
i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.
Prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku. Przyjmowane będą tylko kompletne
wnioski. Wzór wniosku dotyczącego programu „Dobry start“ jest opublikowany również
na stronie Ministerstwa.
Powyższe terminy dotyczą też składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu
„Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku informuje, że korespondencja
dotycząca powyższych świadczeń będzie wysyłana z adresu poczty elektronicznej:
gops@stupsk.pl

