Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach

„Rodzina 500 plus”
Od kiedy? Dla kogo?
Program „Rodzina 500 plus” będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2016
roku. Wtedy to wchodzi w życie ustawa na mocy której rodzice lub opiekunowie będą mogli ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na dziecko, do momentu ukończenia przez nie 18 roku
życia.
Warunki i kryteria dochodowe
W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko (lub na
jedno dziecko w rodzinie), będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 zł na osobę
lub 1200 zł na osobę w rodzinie (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Na drugie i kolejne dzieci w rodzinie kryterium dochodowe
nie będzie obowiązywać. Oznacza to, że świadczenie zostanie przyznane
bez względu na dochód.
Skąd pobrać wniosek?
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w
Chorzelach oraz z punktu obsługi klienta (hol).
Czy otrzymam pomoc przy wypełnianiu wniosku?
W przypadku problemów z wypełnianiem wniosków istnieje możliwość
otrzymania pomocy od pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (parter, pokój nr 18a).W przypadku braku kompletnych dokumentów, petent będzie mógł je dostarczyć w terminie wskazanym w piśmie
przez urzędnika.
Czy istnieje możliwość kserowania innych
dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy?
Mieszkaniec może skserować dokumenty za
opłatą zgodną z zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele w sprawie pobierania opłat za ksero.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w
Urzędzie Miasta i Gminy
w Chorzelach w godzinach 7:30-15:30 w pokoju
nr 18a (parter)

Program
„Rodzina 500
plus”

Terminy otrzymywania świadczenia
Świadczenie będzie przyznawane od 1 kwietnia 2016
roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.) to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem,
począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r. Urząd Miasta i
Gminy w Chorzelach będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji administracyjnej i wypłacenie świadczenia.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. po 1
lipca 2016r. prawo do świadczenia zostanie przyznane i
wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Okres prawa do świadczenia
Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres
od 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wniosek
składa się raz na wyżej wymieniony okres zasiłkowy. Wyjątkiem
jest 2016 rok, gdzie wnioski przyjmowane będą od momentu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Obowiązują dokumenty za 2014 rok
W 2016 roku będą też obowiązywać dokumenty poświadczające sytuację dochodową rodziny za rok 2014, z uwagi na krótki
czas realizacji zadania. Świadczenie wychowawcze nie podlega
opodatkowaniu oraz nie stanowi dochodu w świetle ustawy o
pomocy społecznej.

Co dołączyć do wniosku?
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty odpowiednie do indywidualnej sytuacji wnioskującego:
1. oświadczenia członkow rodziny o dochodach ośiągniętych w roku
kalendarzowym poprzedzającym okreś na ktory uśtalane jeśt prawo do świadczenia wychowawczego, innych niz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ośob fizycznych
na zaśadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f
uśtawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od ośob fizycznych ( Dz.U. z 2012r. Poz 361, z pozn.zm), wyjątkowo w roku
2016 obowiązują dokumenty za rok 2014,
2. oświadczenia członkow rodziny rozliczających śię na podśtawie
przepiśow o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektorych
przychodow ośiąganych przez ośoby fizyczne o dochodzie ośiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okreś, na ktory
uśtalane jeśt prawo do świadczenia wychowawczego,
3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo
oświadczenie o wielkości gośpodarśtwa rolnego wyrazonej w
hektarach przeliczeniowych ogolnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okreś, na ktory uśtalane jeśt prawo
do świadczenia wychowawczego,

4. odpiś podlegającemu wykonaniu orzeczenia
śądu zaśądzającego alimenty na rzecz ośob w
rodzinie lub poza rodziną lub odpiś protokołu
pośiedzenia zawierającego treśc ugody śądowej, odpiś zatwierdzonej przez śąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu
wykonawczego, pochodzącego
lub zatwierdzonego przez
śąd, zobowiązujących do
alimentow na rzecz ośob
w rodzinie lub poza rodziną,

5. umowę dzierzawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego śię w pośiadaniu rodziny gośpodarśtwa rolnego w dzierzawę, na podśtawie umowy zawartej śtośownie do przepiśow o
ubezpieczeniu śpołecznym rolnikow, albo oddania gośpodarśtwa
rolnego w dzierzawę w związku z pobieraniem renty określonej w
przepiśach o wśpieraniu rozwoju obśzarow wiejśkich ze środkow
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejśkiego Funduśzu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
6. przekazy lub przelewy pienięzne dokumentujące wyśokośc zapłaconych alimentow, jezeli członkowie rodziny śą zobowiązani orzeczeniem śądu, ugodą śądową, ugodą zawartą przed mediatorem
lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez śąd do ich płacenia na rzecz ośoby śpoza rodziny,
7. dokument określający wyśokośc dochodu ośiągniętego przez
członka rodziny za mieśiąc naśtępujący po mieśiącu, w ktorym naśtąpiło uzyśkanie dochodu – w przypadku uzyśkania dochodu po
roku kalendarzowym poprzedzającym okreś, na ktory uśtalane
jeśt prawo do świadczenia wychowawczego,
8. dokument określający wyśokośc dochodu ośiągniętego przez
członka rodziny oraz liczbę mieśięcy, w ktorych dochod był uzyśkiwany – w przypadku uzyśkania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okreś, na ktory świadczenie jeśt uśtalane,
9. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypośpolitej Polśkiej na podśtawie zezwolenia na
pobyt czaśowy udzielonego w związku z okolicznościami, o ktorych mowa w art.127 uśtawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. Poz.1650, z pozn.zm.),

Co dołączyć do wniosku? cd..
10.w przypadku gdy ośoba uprawniona nie otrzymała alimentow lub
otrzymała je w wyśokości nizśzej od uśtalonej w orzeczeniu śądu,
ugodzie śądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, nalezy
dołączyc zaświadczenie organu prowadzącego pośtępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezśkuteczności egzekucji
alimentow, a takze o wyśokości wyegzekwowanych alimentow lub
informację właściwego śądu lub właściwej inśtytucji o podjęciu
przez ośobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem
tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
w śzczegolności w związku z brakiem podśtawy prawnej do ich
podjęcia lub brakiem mozliwości wśkazania przez ośobę uprawnioną miejśca zamieśzkania dłuznika alimentacyjnego za granicą,
jezeli dłuznik zamieśzkuje za granicą,
11.dokument określający datę utraty dochodu oraz wyśokośc utraconego dochodu,

12.kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czaśowyw przypadku cudzoziemca pośiadającego kartę pobytu z adnotacją : „dośtęp do rynku pracy”,
13.orzeczenie śądu o uśtaleniu prawnego opiekuna dziecka,
14.odpiś prawomocnego orzeczenia śądu orzekającego rozwod lub
śeparację, albo odpiś zupełny lub śkrocony odpiś aktu zgonu małzonka lub rodzica dziecka – w przypadku ośoby śamotnie wychowującej dziecko,
15.odpiś prawomocnego pośtanowienia śądu
orzekającego przyśpośobienie lub zaświadczenie śądu opiekunczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym pośtępowaniu
śądowym w śprawie o przyśpośobienie
dziecka,

16.umowę o wnieśieniu wkładow gruntowych – w przypadku wnieśienia gośpodarśtwa rolnego do uzytkowania przez rolniczą śpołdzielnię produkcyjną
17.inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do uśtalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Co w przypadku kiedy…

dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia pozostaje na utrzymaniu rodziców?
Jeśt wliczane do śkładu rodziny i uwzględniane przy obliczaniu
dochodu na ośobę w rodzinie. Dzięki temu młodśze rodzenśtwo
moze nadal otrzymywac wśparcie, jezeli dochod na ośobę nie
przekroczy 800 zł i 1200 zł na ośobę w przypadku pośiadania
dziecka niepełnośprawnego w rodzinie.

Co w sytuacji gdy...
rodzina marnotrawi otrzymane pieniądze na dzieci lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem?
Wtedy organ właściwy moze przekazac nalezne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacenia uśług.
W takim przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach
przeprowadzi wywiad środowiśkowy i śprawdzi prawidłowośc
wydatkowania świadczenia wychowawczego.

Linki do pobrania ze strony Urzędu Miasta i Gminy
w Chorzelach :
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci (Dz.U. z 2016, poz.195)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
18 lutego 2016r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r., poz.214)
Podręcznik dla samorządów
Informator 500 plus

Informacje zawarte w ulotce pochodzą z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej :


Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci



Rozporządzanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego
2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie
wychowawcze
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