
 

 

UCHWAŁA NR II/12/2018 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000 +” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 22 a Ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1952 ze zm.) 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Na każde żywo urodzone dziecko w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przysługuje jednorazowa 

zapomoga ,,Urodziny 1000 +” w wysokości 1000 zł, wypłacana ze środków własnych gminy. 

§ 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje jeżeli osoba ubiegająca się zamieszkuje w sposób nieprzerwany 

przed urodzeniem się dziecka w gminie Lipie przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem porodu 

i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem w gminie Lipie w chwili składania wniosku. 

§ 3. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodów rodziny. 

§ 4. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż 

od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

§ 5. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez 

lekarza lub położną. 

§ 6. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie. 

§ 7. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składa się na formularzu. 

§ 8. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipiu w terminie do trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. W przypadku, gdy wniosek 

dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną, pieczą zastępczą albo dziecka przysposobionego  

– w terminie do trzech miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, pieczą zastępczą albo przysposobieniem, 

nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

§ 9. Załącznikami do wniosku są: 

- w przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka objętego opieką 

rodziców zastępczych – stosowne prawomocne postanowienie sądu, 

- oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzica/opiekuna prawnego wraz z dzieckiem na terenie gminy Lipie, 
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- zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, pozostawanie kobiety pod 

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, 

- oświadczenie, że matka/ojciec, opiekunowie, czy rodzice zastępczy nie ubiegają się lub nie została im 

przyznana jednorazowa zapomoga tego typu w innej gminie, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

§ 10. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLII/310/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000 +”. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 
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