
Przypominamy 

 W  tym  roku    nie  trzeba  składać  kolejnego  wniosku   o
przyznanie  świadczenia  wychowawczego  w ramach  programu
„Rodzina 500+”

 W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca
2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

 W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzice i opiekunowie,
w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek
np.  za  pośrednictwem  portalu  Emp@tia,  Platformy  Usług
Elektronicznych  ZUS,  bankowości  elektronicznej  lub  złożyć
wniosek w wersji papierowej w siedzibie Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

Od  przyszłego  roku  funkcjonować  będzie  docelowy  roczny
okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja roku 2022

TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ŚWIADCZENIE

WYCHOWAWCZE

NA ROK 2021 !!!

Aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021,
wnioski będzie można składać:

 elektronicznie   od 1 lutego 2021 r., 

 drogą tradycyjną (papierową) – od 1 kwietnia 2021 r.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie
na dziecko:
-   matce  albo  ojcu,  jeżeli  dziecko  wspólnie  zamieszkuje  i  pozostaje  na
utrzymaniu matki albo ojca (z zastrzeżeniem opieki naprzemiennej), 

http://tczew.naszemiasto.pl/artykul/1425671,powiat-tczewski-imprezy-dla-dzieci-1-2-i-3-czerwca,id,t.html#utm_medium=alz&utm_source=strefabiznesu.pl&utm_campaign=artykul


-  opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i
pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, 
-   opiekunowi prawnemu dziecka, 
-   dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

 Prawo do  świadczenia  wychowawczego  nie  jest  uzależnione  od  ustalenia
alimentów  na  dziecko  od  drugiego  rodzica  w  przypadku  osób  samotnie
wychowujących dzieci.

 Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga
wydania  decyzji.  Informacja  o  przyznaniu  świadczenia  jest  przesyłana  na
adres poczty elektronicznej.  W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże
adresu poczty elektronicznej będzie mógł odebrać informację o przyznaniu
świadczenia  wychowawczego  w  siedzibie  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Młynarach.  Nie odebranie  informacji  o  przyznaniu
świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 Odmowa  przyznania  świadczenia  wychowawczego,  uchylenie  lub  zmiana
prawa  do  świadczenia  wychowawczego  oraz  rozstrzygnięcie  w  sprawie
nienależnie  pobranego  świadczenia  wychowawczego  wymagają  wydania
decyzji. 

 Jeżeli  w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia
dziecka  opieką  lub  przysposobienia  dziecka,  zostanie  złożony  wniosek  o
ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego,  prawo  to  ustala  się  od
miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia
dziecka. 

 W  przypadku  śmierci  rodzica  (opiekuna  prawnego  albo  opiekuna
faktycznego dziecka), któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres
lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku zostanie zachowana
ciągłość  wypłaty  świadczenia  drugiemu  z  rodziców  dziecka  (opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka), jeżeli wniosek zostanie
złożony przez drugiego rodzica (opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego
dziecka) w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica (opiekuna prawnego,
opiekuna faktycznego).


