
 

 

UCHWAŁA NR LXII/1150/VII/2018 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 6 lutego 2018 r. 

w sprawie w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 22 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się świadczenie na rzecz rodziny "poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków", zwane 

dalej świadczeniem, oraz określa jego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania. 

§ 2. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej 

dziećmi urodzonymi podczas jednego porodu, zwanymi dalej wieloraczkami. 

§ 3. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie 

opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie 

wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są 

łącznie następujące warunki: 

1) oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania; 

2) w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań; 

3) rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 

§ 4. Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł rocznie na każde dziecko z wieloraczków, nad którymi 

sprawowana jest opieka przez osoby, o których mowa w § 3. 

§ 5. Ostatnim rokiem udzielenia świadczenia określonego w § 1 jest rok, w którym wieloraczki ukończą 18. 

rok życia. 

§ 6. 1. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek osoby, o której mowa w § 3 złożony raz 

w roku w okresie od 1 do 31 maja. 

2. Ustalenie prawa do świadczenia w przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 

31 grudnia następuje na wniosek osoby, o której mowa w § 3, złożony w terminie dwóch miesięcy od narodzin 

wieloraczków. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz wieloraczków, to jest: imię i nazwisko, 

numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych, opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym 

zostały złożone, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego 
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przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) 

wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem 

dokumentu UPO za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie świadczenia; 

2) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie 

sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie 

o przysposobienie wieloraczków; 

3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków; 

4) kserokopię aktów urodzenia wieloraczków; 

5) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

§ 7. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku. 

§ 8. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych  lub opiekunów prawnych 

wieloraczków do świadczenia, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych lub 

opiekunów prawnych, który pierwszy złożył wniosek, z którym wieloraczki wspólnie zamieszkują. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Poznania   

(-) Grzegorz Ganowicz 
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