Ruszył program „Rodzina 500+”
Pierwszego dnia funkcjonowania programu 500+, wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego w
Gminie Koluszki złożyły jedynie 94 rodziny. Brak kolejek i niska frekwencja zaskoczyły również
dziennikarzy TVN24, którzy przez cały dzień relacjonowali przebieg składania wniosków m.in.
bezpośrednio z Koluszek. Wóz transmisyjny co godzinę łączył się ze studiem w Warszawie, by na
bieżąco komentować to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku.
Kolejne dni nie przyniosły większej zmiany, ponieważ do środy do godz. 12.00, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach który odpowiedzialny jest za redystrybucję świadczenia,
łącznie przyjął ok. 280 wniosków. Jest to niewiele, biorąc pod uwagę że na terenie naszej gminy
zameldowanych jest ok. 2000 rodzin które mają dzieci, a o świadczenie mogą starać się również
rodziny które nie są zameldowane, ale mieszkają w Gminie Koluszki. W takim przypadku wymagane
jest jedynie stosowne zaświadczenie o nie pobieraniu powyższego świadczenia w miejscu
zameldowania.
Umiarkowana frekwencja nie oznacza, że składanie wniosków odbywa się bez żadnych problemów. O
ile w przypadku starania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, obsługa klienta zajmuje 3-4
minuty, o tyle w przypadku pierwszego dziecka, gdzie dochodzi obwarowanie dochodowe,
wypełnienie wniosku potrafi przedłużyć się do 30 min, i nie zawsze kończy się na pierwszej wizycie.
– Okazuje się, że w naszej gminie istnieje spory problem z tzw. rodzinami patchworkowymi, czyli
takimi, których członkowie mają za sobą nieudane związki i dzieci z byłym mężem lub obecnym
partnerem. Takich rodzin jest naprawdę dużo. Niestety najczęściej osoby te nie mają uregulowanej
sytuacji rodzinnej, co blokuje uzyskanie świadczenia. Dla przykładu kobieta została zostawiona przez
męża, nie przeprowadzono procedury rozwodowej. Tymczasem we wniosku muszą widnieć dane
całej rodziny, łącznie z informacją o mężu. Powoduje to sporą nerwowość u osób składających
dokumenty. Ale takie są niestety przepisy. Podobny problem mają rodziny w sytuacji, gdy kobieta nie
posiada rozwodu, a żyje z nowym partnerem z którym ma dziecko. Dziecko to, bez przeprowadzenia
stosownej procedury sądowej, nie może otrzymać nazwiska swojego biologicznego ojca, więc w
składanym wniosku pod względem prawnym osoby te nie mogą funkcjonować jako rodzina –
tłumaczy pracownik koluszkowskiego MGOPS, obsługujący program „Rodzina 500+”.
Pamiętajmy również, że składając wniosek na drugie i kolejne dziecko, nie trzeba uzupełniać rubryk
odnoszących się do pierwszego dziecka. To jeden z częściej popełnianych błędów.
Uwaga: aby otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł z wyrównaniem od 1 kwietnia,
wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie.

