
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/136/2017 

RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej 

przyznawania. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, 6a, 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się prawo rodziców do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywego dziecka             

w wysokości 500,00 zł na każde urodzone dziecko. 

§ 2. 1. Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje 

na terenie Gminy Gizałki, bez przerwy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka 

i w dniu złożenia wniosku  o zapomogę. 

2. W razie wątpliwości co do stałego zamieszkiwania na terenie Gminy, Wójt przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające. 

§ 3. 1. Zapomogę przyznaje się na podstawie wniosku złożonego do Wójta Gminy nie później niż 

6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

2. Zapomoga przysługuje dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2017 r. 

§ 4. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli: 

1) wniosek został złożony po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1; 

2) w momencie złożenia wniosku żadne z rodziców nie zamieszkuje na terenie Gminy; 

3) w momencie złożenia wniosku żadne z rodziców nie opiekuje się dzieckiem, a w szczególności gdy 

dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji; 

4) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się  o zapomogę na tej samej podstawie prawnej w innej 

gminie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Piotr Lis 
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