
 

 

UCHWAŁA NR XI/119/2019 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy 

Na podstawie art.  22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2220 z późn.zm.) Rada Gminy Sieroszewice uchwala co następuje: 

§ 1. 1 Przyznaje się  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce lub ojcu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka, zamieszkałym na terenie Gminy Sieroszewice w wysokości 500,00 zł.  

2. Jednorazowa zapomoga przysługuje na dziecko urodzone po dniu 31 grudnia 2019 r. 

3. Jednorazową zapomogę przyznaje się niezależnie od dochodów rodziny. 

§ 2. 1 Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

2. Wniosek o wypłatę zapomogi składa osoba uprawniona w terminie 4 miesięcy od dnia urodzenia dziecka 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sieroszewicach. 

3. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 3.  Do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć:  

1) skrócony odpis aktu urodzenia - oryginał do wglądu; 

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Gminy Sieroszewice od co najmniej 12 miesięcy 

przed urodzeniem się dziecka oraz w dniu składania wniosku; 

3) oświadczenie, że z tytułu urodzenia się dziecka nie była przyznana jednorazowa zapomoga o której mowa 

w art. 22a ustawy o  świadczeniach rodzinnych finansowana z budżetu innej gminy oraz, że rodzice 

nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie takiej zapomogi; 

4) w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego należy dołączyć zaświadczenie z sądu 

rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego, w przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie z sądu rodzinnego. 

§ 4. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli: 

1) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się 

dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia  28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie od 

urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 listopada 2019 r.

Poz. 9638



§ 6.  Traci moc: 

1) uchwała nr XXX/198/06 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 

2) uchwała nr X/98/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka. 

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Sieroszewice 

(-) Rafał Bartnik 
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