Szczecin zarobił na programie
Rodzina 500 Plus
Na koncie Szczecina zostały zgromadzone odsetki od kwoty
przekazanej na program „Rodzina 500 plus”. Wyniosły one
8730,05 zł. Przez miesiąc 10 milionów złotych zostało
ulokowane na oprocentowanym rachunku bankowym zamiast trafić
bezpośrednio do rodziców starających się o świadczenie
wychowawcze.
Władze miasta tłumaczą zwłokę w wypłatach, iż kierowali się
zasadą sprawiedliwości, by wszystkie rodziny otrzymały
pierwsze wypłaty w tym samym czasie. Rzecznik prasowy
Szczecińskiego Centrum Świadczeń Maciej Homis poinformował, że
wojewoda zachodniopomorski przekazał środki finansowe 1
kwietnia.
„Wojewoda zwrócił się o zwrot niewykorzystanej dotacji. 6 maja
przekazaliśmy mu 5 milionów złotych, wiedząc już, że od 12
maja rozpoczniemy już wypłaty świadczeń” – wytłumaczył Maciej
Homis.
Naliczone odsetki mają być przekazane na wydatki budżetowe
miasta uwzględniające działania związane ze sferą społeczną.
Homis zaznacza, że zaistniała sytuacja nie będzie mieć wpływu
na wypłaty świadczeń następnym rodzinom. Dotychczas w
Szczecinie zostało złożonych ok. 18 tysięcy wniosków.
Niespełna 1100 szczecińskich rodzin otrzymało świadczenie w
kwocie 800 tysięcy złotych.
W województwie zachodniopomorskim ok. 80 proc. gmin wypłaca
świadczenia wychowawcze. Z kolei pozostałe mają rozpocząć
wypłaty do końca bieżącego miesiąca. Jak dotąd do rodzin
trafiło ponad 22 mln złotych.
To zdarzenie skomentowała Elżbieta Rafalska, Minister rodziny
pracy i polityki społecznej. Wyjaśniła, iż opóźnienie wypłaty

za kwiecień było sytuacją wyjątkową oraz nastąpiło z powodu
problemów
związanych
z
systemem
informatycznym.
Zagwarantowała, że problemy te zostały rozwiązane i płatności
są już realizowane.
Ponadto Minister Elżbieta Rafalska zapewniła, iż podobnych
sytuacji nie było zbyt wiele. Zaznaczyła także, że w momencie
kiedy program „Rodzina 500 plus” wchodził w życie, to wiele
osób twierdziło, iż będą opóźnienia w wypłatach, a tymczasem
ponad 600 milionów złotych przekazano rodzinom.
Dodaje również, że co do zasady niedozwolone jest lokowanie
dotacji oraz zyskiwanie na odsetkach z programu. Aczkolwiek
Szczecin tych ośmiu tysięcy oszczędności nie będzie musiał
zwracać, gdyż opóźnienie płatności było niezawinione. Zaznacza
również, że jeśli pieniądze są wypłacane na bieżąco, a przy
tym jakieś odsetki się gromadzą, to można je korzystnie
spożytkować rozwiązując przy tym problemy np. przeznaczając
środki na działalność pomocy społecznej.
Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podaje,
iż 90 proc. gmin już wypłaca świadczenia rodzinom. Z kolei
samorządy mają czas do lipca na wydanie decyzji oraz wypłatę
środków z wyrównaniem do kwietnia. Następnie będą musiały
robić to na bieżącą w każdym miesiącu.
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