
 

 

UCHWAŁA NR XXX/350/2017 

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu 

urodzenia dziecka. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia 

dziecka § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1 Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z aktem urodzenia dziecka składa się w Urzędzie Miejskim 

w Ostrowie Wielkopolskim  - w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka a w przypadku gdy 

wniosek dotyczy dziecka przysposobionego –w terminie 12 miesięcy od dnia przysposobienia, jednakże 

nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. 

2. Wniosek złożony z pominięciem wymogów określonych w § 3 ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania. 

3. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z poźn. zm.) i ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1518 z późn. zm.). 

5. Dla dzieci przysposobionych w 2015 i 2016 roku termin złożenia wniosku ustala się na 2 miesiące od 

dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady  

(-) Jarosław Lisiecki  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1410
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