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Szef MSWiA: Program Rodzina 500+ będzie kołem
zamachowym rozwoju gospodarki

- Od dziś można składać wnioski w urzędach gmin czy urzędach miast. Prawie 3 miliony rodzin
skorzysta z tego programu. To także program, który będzie kołem zamachowym rozwoju gospodarki
–  powiedział  w  TVP INFO minister  Mariusz  Błaszczak.  Dziś  rusza  Rodzina  500+,  długofalowy
program, który pomoże pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci.  

Program "Rodzina  500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne
dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla
jedynaka. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka.

-  Rozmawiałem z Burmistrzem Augustowa,  to  30 tysięczne miasto.  Budżet  tego miasta rocznie
wynosi 108 mln zł.  W tym roku z programu Rodzina 500+ budżet miasta - bo to przez gminę to
świadczenie  będzie  przepływało  -  wzrośnie  o  12  mln  zł.   Czyli  12  mln  zł  dla  30  tysięcznego
Augustowa wpłynie w tym roku i to wpłynie do konkretnych ludzi, którzy te pieniądze wydadzą na
lokalnym rynku – poinformował podczas rozmowy w studio minister Mariusz Błaszczak.

W dalszej części rozmowy szef MSWiA podkreślił, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie
rekomendowała podwyższenia stopnia zagrożenia terrorystycznego. Podkreślił, że mimo wszystko
polecił  szefom Policji  oraz  Straży  Granicznej  zwiększenie  liczby  patroli  m.in.  na  dworcach czy
lotniskach.

Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymali już
podwyżki. Zaplanowany wcześniej wzrost uposażeń w wysokości 4,61 proc. wzrósł do 5 proc.

-  To jest wstęp. Od przyszłego roku będzie obowiązywała nowa ustawa dotycząca modernizacji służb
mundurowych. [Program] składa się z trzech komponentów, a więc podwyżki, a także modernizacji
polegającej na zakupie nowego sprzętu oraz modernizacja dotycząca infrastruktury (…) Przywrócimy
zlikwidowane posterunki policji przez rząd PO-PSL na podstawie mapy bezpieczeństwa – podkreślił
szef MSWiA.

Mapa bezpieczeństwa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Dokument
powstaje na podstawie danych policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi



społecznościami. Do tej pory w całym kraju odbyło się już kilka tysięcy takich spotkań.

Szef MSWiA mówił także o sytuacji w Biurze Ochrony Rządu.

- W BOR dojdzie do głębokich zmian. Takie głębokie zmiany nie oznaczają likwidacji. Tak jak w
innych  służbach  –  moim  zadaniem  jest  ich  zdyscyplinowanie.  Służby  mają  stać  na  straży
bezpieczeństwa obywateli, a nie zajmować się sobą – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. 

Tweetnij
Biuro Ochrony Rządu, Mariusz Błaszczak, Rodzina 500plus
Generuj PDF
Drukuj
Powiadom
Zgłoś błąd

https://twitter.com/share
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/599,Biuro-Ochrony-Rzadu.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/1718,Mariusz-Blaszczak.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/tagi/1847,Rodzina-500plus.html
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14335,Szef-MSWiA-Program-Rodzina-500-bedzie-kolem-zamachowym-rozwoju-gospodarki.pdf
http://archiwum.mswia.gov.pl/javascript:winopen('/pl/aktualnosci/14335,Szef-MSWiA-Program-Rodzina-500-bedzie-kolem-zamachowym-rozwoju-gospodarki.print',700,550)
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/powiadom/14335,dok.html?poz=aktualnosci&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
http://archiwum.mswia.gov.pl/pl/zglosblad/14335,dok.html

