„RODZINA 500 PLUS” 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres
świadczeniowy.
Aby nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" na nowy okres
świadczeniowy 2017/2018 należy złożyć wniosek. Wnioski na nowy okres świadczeniowy
dla programu "Rodzina 500+" można składać od 1 sierpnia.
W przypadku świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest
ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia
wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie
zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30
listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata
świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31
grudnia.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez
wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia
wychowawcze dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce.
Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to
zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal InformacyjnoUsługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych
ZUS oraz Profil Zaufany.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczenia
wychowawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Długołęce ul. Szkolna 40a; tel. 71 315 20 50 wew. 23, 24. 27, 28
WAŻNE: w przypadku świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko od nowego okresu
świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia
rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny
potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku np.: wszystkie PITy od pracodawców z
których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy
otrzymane w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku
zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano.

