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GODZINY PRACY 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

DŁUGOŁĘCE: 
 

Poniedziałek 7:30 – 19:00 * 
Wtorek 7:30 – 15:30 
Środa 7:30 – 15:30 

Czwartek 7:30 – 15:30 
Piątek 7:30 – 15:30 

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce 
w miesiącach kwiecień i maj 2016 r. wydłuży godziny 
urzędowania, w każdy poniedziałek miesiąca do godz. 19:00, 
tak aby osoby pracujące miały możliwość złożenia wniosku. 

 
 

INFOLINIA  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię dla samorządów 
i mieszkańców regionu w sprawie rządowego programu "Rodzina 
500 Plus".  Urzędnicy odpowiadają na pytania pod numerami 
telefonów  71 340 61 11,    71 340 61 17.  
 
 
 
 

  

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONY 
WNIOSEK? 

Wniosek można pobrać i złożyć: 
1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce  (GOPS)  

ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, tel. 71 135 20 50;  
tel./fax 71 315 20 60, 

2. w Urzędzie Gminy Długołęka (od 06 kwietnia do 30 czerwca 
2016 r.), w każdą środę, w godz. 8:30 – 16:30, 

3. w szkołach na terenie gminy Długołęka (od 04 kwietnia 
do 31 maja 2016 r.), szczegółowe informacje dotyczące dni 
oraz godzin przyjmowania wniosków w wyznaczonych 
szkołach dostępne będą w harmonogramie  publikowanym 
na stronach internetowych: 

www.gopsdlugoleka.pl,  
www.gmina.dlugoleka.pl  
 www.dlugoleka.bip.net.pl  

 
Pobrać poprzez stronę internetową: 

www.gopsdlugoleka.pl,  
www.dlugoleka.bip.net.pl,  

i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną; 
poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP, PUE ZUS 
oraz bankowość elektroniczną. 

 
 

Szanowni Rodzice! 
Od 01 kwietnia br. rusza w naszej gminie 
realizacja świadczeń wychowawczych 
„Rodzina 500 plus”. Celem usprawnienia 
obsługi mieszkańców gminy Długołęka, 
podajemy poniżej istotne informacje, 
z nadzieją, iż  okażą się one pomocne.  
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WARUNKI NABYCIA UPRAWNIEŃ 
 
„Rodzina 500 plus” - na drugie i kolejne dziecko  niezależnie 
od dochodu rodziny - bez kryterium dochodowego (złożenie 
wniosku nie wymaga dodatkowych dokumentów). 
 
„Rodzina 500 plus” - na pierwsze lub jedyne dziecko  przy 
spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę 
lub w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego 1200 zł netto na osobę. Do wniosku należy 
dołączyć dodatkowe dokumenty: 

 
 oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych *, 
 oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez 

osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku 

dochodowym *, 
 dokumenty, w tym oświadczenie potwierdzające utratę lub 

uzyskanie dochodu, w przypadku zmian w sytuacji dochodowej, 
 pozostałe dane dotyczące dochodów opodatkowanych GOPS 

uzyska samodzielnie.  
 

* jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK USTALANIA DOCHODU I OKRESY WYPŁATY 
 
Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy 
ustalaniu dochodu rodziny na pierwszy okres (od 1 kwietnia 2016 
do 30 września 2017 r.) jest rok 2014 (czyli dochody rodziny 
uzyskane w 2014 roku).  
 
Pierwszy okres na jaki będzie przyznane świadczenie wychowawcze 
jest dłuższy, ponieważ rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016 r. i trwać 
będzie do 30 września 2017 r.  
 

 
 

WAŻNE 
 

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie 
 od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze 

zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem 
 począwszy od 1 kwietnia 2016 r. 

 
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., 

prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone 
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

 
 
 
W kolejnych latach,  świadczenie będzie przyznawane na okres 
jednego roku np. od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., 
wnioski można będzie składać już od 1 sierpnia 2017 r. 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje, w tym aktualizacje dotyczące Programu „Rodzina 500 plus” 
dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
www.mpips.gov.pl 
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