
 

 

UCHWAŁA NR XV/245/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2220 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się wsparcie rzeczowe dla rodzin „Wyprawka dla gzubka” oraz określa jego skład, 

wysokość i ogólne zasady jego przyznawania. 

§ 2. 1. Z tytułu urodzenia żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka bądź     opiekunowi faktycznemu, tj. 

osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, zamieszkałej wraz z dzieckiem na terenie miasta Poznania 

przyznaje się, niezależnie od dochodów, jednorazowe wsparcie rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 100 zł, 

zwane dalej „Wyprawką dla gzubka”. 

2. „Wyprawka dla gzubka” przysługuje matce lub ojcu dziecka, bądź opiekunowi faktycznemu, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania. W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje 

jeden rodzic lub opiekun faktyczny, warunek dotyczy rodzica faktycznie sprawującego opiekę bądź 

opiekuna faktycznego; 

2) oboje rodzice rozliczają podatek na rzecz Miasta Poznania, tj. w składanych na podstawie przepisów 

ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych 

wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika miasto Poznań lub nie później niż na dzień złożenia 

wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokonali aktualizacji miejsca zamieszkania podatnika na miasto 

Poznań, składając zgłoszenie aktualizacyjne. W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden 

rodzic lub opiekun faktyczny, warunek dotyczy rodzica faktycznie sprawującego opiekę lub opiekuna 

faktycznego. 

3. „Wyprawka dla gzubka” przysługuje na dziecko urodzone po 1 września 2019 r. 

§ 3. 1. „Wyprawka dla gzubka” przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej. 

2. Skład „Wyprawki dla gzubka” oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem 

o miejscu zamieszkania, rozliczaniu podatku na rzecz Miasta Poznania i oświadczeniem o zobowiązaniu się do 

zwrotu nienależnie pobranego wsparcia rzeczowego, zostaną określone w drodze zarządzenia Prezydenta 

Miasta Poznania. 

3. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla gzubka” składa się w terminie miesiąca od narodzin dziecka. 

4. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla gzubka” złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
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§ 4. Spełnienie przez wnioskodawcę wymogu zamieszkania na terenie miasta Poznania oraz rozliczania 

podatku na rzecz Miasta Poznania ustala się na podstawie złożonych przez wnioskodawcę oświadczeń, 

o których mowa w § 3 ust. 2. 

§ 5. W przypadku zbiegu prawa rodziców bądź opiekunów faktycznych do uzyskania wsparcia rzeczowego 

„Wyprawka dla gzubka” wyprawkę przyznaje się temu z rodziców bądź opiekunów faktycznych, 

z którym dziecko wspólnie zamieszkuje, oraz który pierwszy złożył wniosek. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 7. 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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