
 

 

UCHWAŁA NR XLV/389/14 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Bierutów jednorazowego 

świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu 

Na podstawie art.18 ust.1pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., 

poz. 594 z późn. zm.), art. 22 a ust.1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2013r., poz.1456 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie przyjmuje, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się jednorazowe świadczenie pieniężne zwane dalej świadczeniem z tytułu urodzenia  

więcej niż jednego żywego dziecka podczas jednego porodu – w wysokości 1 500 zł na każde dziecko. 

§ 2. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów, jeżeli rodzice dzieci lub jedno z rodziców wraz 

z dziećmi  zamieszkuje na stałe na terenie Miasta i Gminy Bierutów. 

§ 3. 1. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Urzędzie Miejskim w Bierutowie po ukończeniu przez 

dzieci pierwszego miesiąca życia nie później niż do dnia ukończenia przez dzieci 12 miesiąca życia. 

2. Zapomogę przyznaje Burmistrz Bierutowa w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców lub 

tego z rodziców, pod którego pieczą pozostaje dziecko w dniu składania wniosku. 

§ 4. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 5. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku: 

1. Niezamieszkiwania rodziców lub  rodzica wraz dziećmi na terenie Miasta i Gminy Bierutów w okresie 

od urodzenia dzieci do dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie. 

2. Rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się 

dzieci, na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

3. Dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia 

wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą rodziców. 

§ 6. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie: 

U. Kociołek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 2562
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