
 

 

UCHWAŁA NR XV/141//2019 

RADY GMINY DYDNIA 

z dnia 7 listopada 2019 r. 

w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t.j. 

Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.)  Rada Gminy Dydnia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z tytułu urodzenia żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka zamieszkałemu i zameldowanemu wraz 

z dzieckiem na terenie Gminy Dydnia, przyznaje się, niezależnie od dochodów, jednorazowe wsparcie 

rzeczowe, zwane dalej „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha”, do wysokości 400 zł na jedno dziecko. 

2. „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha” przysługuje na dziecko urodzone od 1 stycznia 2020r. 

§ 2. 1. „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha” przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej. 

2. Skład „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz 

z oświadczeniem o miejscu zamieszkania zostanie określony w drodze zarządzenia Wójta Gminy Dydnia. 

3. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” składa się w terminie do 

3 miesięcy od narodzin dziecka. 

4. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” złożony po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania. 

§ 3. 1. Do wniosku o przyznanie „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” należy dołączyć odpowiednio: 

a) odpis aktu urodzenia dziecka, 

b) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się, 

c) dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Gminy Dydnia przez okres co najmniej 12 miesięcy, 

d) oświadczenie o zamieszkiwaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy na terenie Gminy Dydnia, 

e) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz gminy Dydnia na dzień złożenia wniosku. 

§ 4. „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha” nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie 

zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

§ 5. Przyznanie lub odmowa  przyznania „Wyprawki dla Dydyńskiego Malucha” następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Piotr Szul 
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