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Dodatek osłonowy
W dniu 17.12.2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, która weszła w życie w dniu 4.01.2022 r. Jest to element
rządowej Tarczy Antyinﬂacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym,
własnościowym, czy nawet w domu prywatnym.
Dodatek przysługuje gospodarstwom:
1. jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto.
2. wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
1. od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r. uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2020
2. od 1 sierpnia do 31 października 2022r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2021
Wysokość przyznanego dodatku uzależniona jest od ilości osób w rodzinie.
Liczba osób wchodzących w
skład gospodarstwa domowego

Wysokość
dodatku

Podwyższona
wysokość dodatku*

1

400,00 zł

500,00 z ł

2-3

600,00 zł

750,00 zł

4-5

850,00 zł

1 062,50 zł

6 i więcej

1 150,00 zł

1 437,50 zł

*Kwota doﬁnansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania oraz faktu wpisania budynku do Rejestru Ewidencji
Emisyjności Budynków.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą
dodatku, a kwotą przekroczenia, tzw. „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady
będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wnioski można składać do 31.10.2022 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, pokój nr 4,
parter, w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.15 – 15.15, wtorek w godz. 7.15 – 16.00, piątek
w godz. 7.15 – 14.00), za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.
Wnioski złożone po 31.10.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania
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