
INFORMACJA

W gminie Głubczyce Program 500 + będzie obsługiwał Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głubczycach ul. Pocztowa 6a

Druki wniosków dostępne są:
1) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a I piętro pok. 22
2) w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy Głubczyce
3) na stronie internetowej: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce
    „Rodzina 500 plus” www.mrpips.gov.pl

 
Wypełnione wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. : 

1) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a /parter pok. nr 9/ w godz. od 9.00
    do 14.00 
2) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach ul. Niepodległości 12 /parter/ w poniedziałki
     w godz. od 8.00 do 16.30 ; od wtorku do czwartku od  8.00 do 15.00,  a w piątki od 08.00 
     do 13.30
3) przez internet wykorzystując: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS,
    portal informacyjno - usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (portal
    Emp@tia) oraz przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej 

Do wniosku należy dołączyć:
1) osoby pobierające obecnie zasiłki rodzinne – wypełniają tylko wniosek bez załączników (chyba, że
    zmianie uległa sytuacja rodzinno – dochodowa)
2) osoby, które nie figurują ewidencji OPS a ubiegające się o w/w świadczenie wyłącznie na drugie i każde
    następne dziecko w związku z przekroczeniem kryterium 800 zł (lub 1.200 zł jeśli członkiem rodziny jest
   dziecko niepełnosprawne) – przedkładają do wglądu odpisy aktów urodzenia dzieci oraz orzeczeń 
   o niepełnosprawności (w przypadku ich posiadania) – oświadczeń o dochodach nie wypełniają
3) osoby, które nie figurują w naszej ewidencji a ubiegające się o w/w świadczenie na pierwsze i każde
    następne dziecko w związku z nie przekroczeniem kryterium 800 zł (lub 1.200 zł jeśli członkiem rodziny
    jest dziecko niepełnosprawne) – przedkładają do wglądu odpisy aktów urodzenia dzieci oraz orzeczeń 
    o niepełnosprawności (w przypadku ich posiadania) – załączniki do wniosku, tj. oświadczenia 
    o dochodach wypełniają.

Ponadto informujemy:
Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje do ukończenia przez  dziecko 18 roku życia. 
Wniosek  może  składać  jeden  z  rodziców,  z  którym  dziecko  wspólnie  zamieszkuje  oraz  pozostaje  na
utrzymaniu, opiekun faktyczny  lub opiekun prawny dziecka. 
Wnioski będą rozpatrywane do 3 miesięcy od daty złożenia.

Wypłata świadczenia na wniosek rodzica odbywać się będzie na konto bankowe lub w kasie tutejszego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Więcej informacji znajduje się na stronie  www.mrpips.gov.pl
Informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głubczycach tel. 774858515 w. 38

http://empatia.mrpips.gov.pl/
http://www.mrpips.gov.pl/

