
 

 

UCHWAŁA NR XL/457/2017 

RADY MIASTA I GMINY MARGONIN 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin jednorazowego 

wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się dziecka 

Na podstawie rt. 7 ust. 1 pkt 16 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na każde urodzone dziecko osobom zamieszkałym na terenie Gminy Margonin i płacącym podatek 

dochodowy na terenie tejże gminy, jak również osobom zamieszkałym na terenie Gminy Margonin, które 

nie podlegają przepisom ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) przysługuje prawo do jednorazowego wsparcia rzeczowego o równowartości 

1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) z tytułu urodzenia się dziecka. 

2. W skład jednorazowego wsparcia rzeczowego wchodzą niezbędne rzeczy i materiały potrzebne rodzicom 

do wychowania dziecka w pierwszych miesiącach jego życia. 

§ 2. 1. Prawo do jednorazowego wsparcia przysługuje na wniosek matki lub ojca dziecka, niezależnie od 

dochodów. 

2. Jednorazowe wsparcie rzeczowe nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie 

zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

3. Wniosek o przyznanie jednorazowego wsparcia rzeczowego składa się na formularzu, którego wzór 

określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie jednorazowego wsparcia rzeczowego składa się w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

2. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. 

§ 4. 1. W przypadku wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Margonin i płacącym na terenie 

tej Gminy podatek dochodowy, warunkiem uzyskania jednorazowego wsparcia rzeczowego jest 

zamieszkiwanie przez jednego z rodziców wraz z dzieckiem na terenie Gminy Margonin co najmniej 

6 miesięcy przed terminem narodzin dziecka i płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych co najmniej 

przez okres zamieszkiwania. 

2. Spełnienie warunków przez osobę uprawnioną, wymienioną w ust. 1 powyżej, ustala się w oparciu 

o złożone oświadczenie o zamieszkaniu oraz dokument potwierdzający płacenie podatku dochodowego na 

terenie gminy Margonin, tj. kserokopię z rocznego zeznania podatkowego ze zanimizowanymi danymi 

w zakresie osiągniętego dochodu. 
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3. W przypadku wnioskodawców zamieszkujących na terenie Gminy Margonin, którzy nie podlegają 

przepisom ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem uzyskania 

jednorazowego wsparcia rzeczowego jest zamieszkiwanie przez jednego z rodziców wraz z dzieckiem na 

terenie Gminy Margonin co najmniej 6 miesięcy przed terminem narodzin dziecka. 

4. Miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, wymienionej w pkt. 3 powyżej, ustala się w oparciu o złożone 

oświadczenie o zamieszkaniu oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Margonin w ciągu 

6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Dokument ten powinien być wydany przez państwową 

instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy i zawierać informacje jednoznacznie 

identyfikujące wnioskodawcę. Dopuszcza się złożenie m.in. kserokopii informacji w sprawie podatku rolnego, 

dokumentu wskazującego na niepodleganie obowiązkowi płacenia podatku PIT, decyzji podatkowej wydanej 

przez urząd skarbowy lub instytucję rządową, korespondencji z państwowymi instytucjami wypłacającymi 

świadczenia dodatkowe (w tym: emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych) oraz rachunków od przedsiębiorstw 

zaopatrzenia publicznego (gaz, prąd, woda). 

5. Wzór oświadczenia o zamieszkaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Margoninie 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje 

od dnia 01.01.2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Jerzy Toboła 
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