Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdniku
Najważniejsze

informacje

dla

mieszkańców

Świdnika

dotyczące

programu

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Rodzina 500+”, który zostanie
uruchomiony 1 kwietnia 2016r.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE 500+
1. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje
na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego
dziecka,
2. świadczenie 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia
przez nie 18 lat,
3. świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto, a jeżeli członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 1200 zł netto.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
1. postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego oraz wydawania
decyzji administracyjnych realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. kryterium dochodowe dotyczy tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy będą
składać wnioski na pierwsze dziecko,
3. rodziny

mieszkające

za

granicą

nie

będą

mogły

pobierać

świadczenia

wychowawczego jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym
charakterze, chyba, że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy przewidują inaczej.
1

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą
od dnia 1 kwietnia 2016r. w następujących punktach miasta:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12,
 Urząd Miasta Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15,
w godzinach:
 poniedziałek

730 - 1600

 wtorek, środa

730 - 1530

 czwartek

1000 - 1800

 piątek

730 - 1500

Wnioski mogą być składane także przez Internet.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mops.swidnik.pl

WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. to świadczenie wychowawcze zostanie
przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie
ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.,
2. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie trzech
miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi
dokumentami (dot. wniosków złożonych 01.04.2016r. – 01.07.2016r.),
3. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane do dnia
30 września 2017r.,
4. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia
przysługuje

od miesiąca,

w

którym

wpłynął

wniosek

z

prawidłowo

wypełnionymi dokumentami,
5. Świadczenia wychowawcze będą wypłacane na konto bankowe,
6. Przy składaniu wniosków pod uwagę będą brane dochody za 2014r.
z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych po roku 2014 określonych
w ustawie.
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Ważne!
Przy wypełnianiu wniosków należy zwrócić uwagę na zawarte pouczenia,
zaznaczanie właściwych rubryk oraz załączenie niezbędnych dokumentów.
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
do wniosku dołącza odpowiednio:
1. oświadczenia

dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody
nieopodatkowane

i oświadczenie

o

wielkości

gospodarstwa

rolnego

– wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4
do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenie wychowawcze);
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie
określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu
postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty
potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się
o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
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Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się
o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie
i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się
inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne

dokumenty

potwierdzające

spełnienie

warunków

do

przyznania

lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem
wniosku.

Prawidłowe złożenie wniosku umożliwi jego
rozpatrzenie oraz wydanie decyzji administracyjnej.

sprawne
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