Na terenie Gminy Olesno realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zajmuje się
Ośrodek Pomocy Społecznej.
1.Świadczenie wychowawcze przysługuje matce,
prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka.

ojcu,
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2.Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko po spełnieniu
kryterium dochodowego: 800,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł
jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Rokiem
bazowym, z którego brane są pod uwagę dochody jest rok 2014 r. Ponadto
ważna jest też sytuacja dochodowa członków rodziny na dzień składania
wniosku (utrata/ uzyskanie dochodu).
3. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
4. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.
5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25. roku życia wlicza się do składu rodziny przy obliczaniu dochodu, jeśli pozostaje
na utrzymaniu rodziców.
6. Świadczenie nie przysługuje jeśli:
- dziecko (od 16. roku życia) pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym mówią inaczej.

7. Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze:
- osobiście;
- drogą pocztową;
- przez internet za pośrednictwem:
*Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie
Empatia (wymagane konto EPUAP), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;
*Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
*Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
8. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie
od kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
9. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września
2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy: od 1 października do 30 września następnego roku
kalendarzowego.
10. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy
społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie od 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone w marcu pozostaną bez rozpatrzenia.

