ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  500 PLUS

Z dniem 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 
Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć:
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej;
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.
Druki  dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej pok. 29  lub do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Korzenna; www.korzenna.pl
Wniosek o  świadczenie wychowawcze  należy składać raz do roku. Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpoczął  się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. 
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.
Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek.



