Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa „Pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci”, której głównym założeniem jest wsparcie dla rodzin wychowujących
dzieci (Dz. U z 2016r. poz.195).
Ustawa zakłada realizację Programu „Rodzina 500 plus”. Na mocy którego, każda rodzina z
minimum dwojgiem dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w
rodzinie bez względu na dochód rodziny.
Warunkiem otrzymania świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko jest dochód z 2014
roku, który nie może przekraczać 800 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny, a
rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł netto. Świadczenie wychowawcze
przysługiwać będzie do ukończenia 18 roku życia, przy czym to dziecko będzie można
wykazywać w składzie rodziny do 25 roku życia pod warunkiem, że pozostaje na utrzymaniu
rodziców, nie ma własnego dziecka lub nie pozostaje w związku małżeńskim. Dzieci ze
znacznym stopniem niepełnosprawności na które przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna mogą być wykazane w składzie
rodziny niezależnie od wieku.

Realizatorem zadania przez Gminę Czarna Białostocka jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 9 tel. 85 7102-307
Dnia 14 marca 2016r. zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny w którym będzie
można otrzymać informację dotyczącą programu ,,Rodzina 500+’’ i uzyskać pomoc w
wypełnieniu wniosku na świadczenie wychowawcze – Referat Organizacyjny Urzędu
Miejskiego ul. Torowa 9 w Czarna Białostocka od poniedziałku do piątku 730-1530.
Wnioski na świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. Wniosek
zawiera obszerne wyjaśnienia i dokładne zapoznanie się z nim ułatwi procedurę jego
rozpatrzenia bez potrzeby wezwania do jego uzupełnienia.
W celu uniknięcia oczekiwania na odbiór pieniędzy w kasie banku zachęcam do założenia
rachunku bankowego.
Uwaga: Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w
życie ustawy tj.od 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
Wnioski można otrzymać w M-GOPS Czarna Białostocka ul. Torowa 9, Sekretariat
Urzędu Miejskiego ul. Traugutta 2, Urząd Stanu Cywilnego ul. Piłsudskiego 9.
Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499 czynny od 800 – 1400 od poniedziałku do piątku.
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