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Świadczenie w wysokości 500
zł otrzyma każda rodzina na drugie
i kolejne dziecko, które nie ukoń-
czyło 18 lat. Rodziny o dochodach
poniżej 800 zł netto lub 1200 zł
netto (w przypadku rodzin z dziec-
kiem niepełnosprawnym) otrzy-
mają świadczenie także na
pierwsze dziecko. Świadczenie
otrzyma rodzina bez względu na

stan cywilny rodziców, tj. rodziny,
w których rodzice są w związku
małżeńskim, rodziny niepełne, a
także rodzice pozostający w
związkach nieformalnych. W przy-
padku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który
faktycznie sprawuje opiekę nad
dzieckiem. 

Jeśli osoba złoży wniosek w

terminie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, tj. od 1
kwietnia do 1 lipca 2016 r., to
świadczenie wychowawcze zosta-
nie przyznane i wypłacone z wy-
równaniem począwszy od dnia
wejścia w życie ustawy, czyli od 1
kwietnia 2016 r. Natomiast w przy-
padku złożenia wniosku po upły-
wie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy (tj. po 1
lipca 2016 r.), prawo do świadcze-
nia zostanie przyznane i wypła-
cone począwszy od miesiąca, w
którym wpłynął wniosek z prawid-
łowo wypełnionymi dokumentami.
Wniosek o to świadczenie będzie
trzeba składać raz do roku. Będzie
można to zrobić przez internet lub
osobiście w gminie. Gdy rodzina
będzie ubiegać się o świadczenie
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci
nie będzie konieczności dokumen-
towania sytuacji dochodowej. Je-
dynie świadczenie na pierwsze
dziecko uzależnione będzie od
kryterium dochodowego i w takim
przypadku co roku trzeba potwier-

dzić fakt nieprzekroczenia tego
progu. We wniosku trzeba podać
dane osoby starającej się o świad-
czenie, dane drugiego z rodziców
oraz dane dzieci wraz z dodatko-
wymi zaświadczeniami i oświad-
czeniami jeśli takie będą w
indywidualnej sprawie niezbędne.

Wnioski będzie można złożyć
od 1 kwietnia w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Osiecznej, w
każdy dzień roboczy w godzinach
pracy Urzędu, a ponadto w mie-
siącu kwietniu w każdy poniedzia-
łek wydłużone zostaną godziny
pracy do godz. 18.00. 

Dodatkowo wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom miesz-
kańców w dniach od 1 kwietnia
do 8 kwietnia w dni robocze w
godzinach od 9.00 do 14.00 pra-
cownicy Urzędu będą przyjmo-
wać wnioski w Przedszkolu w
Drzeczkowie, w Zespole Szkół w
Kąkolewie oraz w Przedszkolu w
Świerczynie.

Trwają przygotowania do realizacji programu "500+" w gmi-
nie Osieczna. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy Osieczna, program realizowany będzie przez Urząd
Miasta i Gminy w Osiecznej. 

Trwają przygotowania do realizacji programu "500+" w gmi-
nie Osieczna Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i

500+

- O G Ł O S Z E N I E - 
Bezpłatne szkolenie komputerowe

Certyfikat ECDL Base
Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyska-

nie Europejskiego Certyfikatu ECDL Base dla osób, które spełniają po-
niższe kryteria:
� wiek od 25 do 64 lat
� zamieszkujący teren województwa wielkopolskiego
� pracujący lub bezrobotni
� chcący podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.
Oferujemy:
� bezpłatne szkolenie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL

Base 64h
� bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfi-

katu ECDL Base
� materiały dydaktyczne
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Base
� Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Base
� wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 12 osobo-

wych grupach.
Zgłoś się! Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Rekrutacja już trwa zatem zapraszamy do kontaktu osoby chętne do
uczestnictwa w szkoleniu - liczba miejsc ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Biblioteką w
Osiecznej: 65 / 535 01 40, 65 / 535 05 18

Uczestnicy Szkółki Wędkar-
skiej działającej przy Kole PZW
Osieczna179 wzięli udział w węd-
karskich zawodach rzutowych o
Puchar Burmistrza Miasta Gostyń,
które odbyły się w Gostyniu. Orga-
nizatorem zawodów był Okręg Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w
Poznaniu. Stronę techniczną za-
wodów zabezpieczyli członkowie
Komisji ds. Dzieci i Młodzieży
Okręgu w Poznaniu oraz członko-
wie Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego w Gostyniu.

Zawody składały się z trzech
konkurencji rzutowych: cel spin-
ning, rzuty do tarczy Arenberga,
oraz spinning odległość. Celem
startu w zawodach była możliwość

oglądania w akcji młodych zawod-
ników z krajowej czołówki rzuto-
wej. Poziom prezentowany przez
zwycięzców był bardzo wysoki,
rzuty w 90 procentach celne.
Trzeba zaznaczyć, że pomimo
młodego wieku są to zawodnicy z
bardzo dużym doświadczeniem.
Nasi zawodnicy po raz pierwszy
brali udział w tak poważnych za-
wodach i osiągnięte wyniki napa-
wają optymizmem na przyszłość.

Koło PZW Osieczna 179 w za-
wodach reprezentowali: Kacper
Bartkowiak, Tomasz Grodzki, Ma-
ciej Grodzki, Mateusz Guzikowski i
Jakub Zamelek. W zawodach jako
obserwatorzy uczestniczyli Nadia i
Bartek Szmania. Opiekę nad
dziećmi sprawowali instruktor
Szkółki Wędkarskiej Jacek Boro-
wiec i sekretarz Koła PZW
Osieczna Bogdan Szmania. Wy-
prawę zakończyli wspólnym posił-
kiem w pizzerii w Osiecznej, gdzie
planowali kolejny wyjazd na za-
wody, który odbędzie się w dniu
16.04.2016 r. do Śremu.


