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UCHWAŁA NR V/39/2019
RADY MIASTA SZCZECINEK
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Na podstawie art. 22 a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2220, z późn.zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:
§ 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkałym wraz z dzieckiem w Szczecinku, niezależnie od ich dochodów
jednorazowa zapomoga w wysokości 1 000 zł.
§ 2. Opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
§ 3. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobie uprawnionej, zamieszkałej na terenie Miasta Szczecinek
przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka i w dniu złożenia wniosku o zapomogę.
§ 4. 1. Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
2. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka
przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż
do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia i czasu pozostawania przez dziecko pod opieką osoby
uprawnionej.
3. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
4. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis aktu urodzenia dziecka.
5. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna prawnego do wniosku dołącza się orzeczenie sądu
o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
6. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna faktycznego do wniosku dołącza się zaświadczenie
właściwego sądu potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenie
o dacie objęcia opieką.
7. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się odpis
prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.
8. Zamieszkiwanie na terenie Miasta Szczecinek potwierdza zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
lub czasowy na terenie Miasta Szczecinek lub dokument wskazujący na najem lokalu mieszkalnego
w Szczecinku osób uprawnionych przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku lub inny dokument wskazany przez organ.
9. Na wezwanie organu osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć inne dowody wskazane przez
organ.
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§ 5. 1. W celu weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do
złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
2. Do kompetencji organu należy wybór metody weryfikacji złożonego przez wnioskodawcę oświadczenia
o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Szczecinek.
3. W przypadku niezastosowania się do wezwania organu w sprawie weryfikacji uprawnień do uzyskania
świadczenia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
§ 6. Zapomogę przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek w drodze decyzji administracyjnej .
§ 7. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na
każde dziecko.
§ 8. W przypadku zbiegu prawa osób uprawnionych do świadczenia, świadczenie przyznawane jest tej
osobie, która pierwsza złożyła wniosek.
§ 9. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo
z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z rodziców.
§ 10. Zapomoga przysługuje jeżeli nie została przyznana osobie uprawnionej w innej gminie na podstawie
uchwały podjętej na podstawie art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.).
§ 11. W przypadku gdy otrzymane świadczenie mogłoby spowodować utratę przez Zainteresowanego
innych świadczeń, na wniosek osoby uprawnionej świadczenie może zostać wypłacone w kwocie niższej niż
kwota określona w § 1 niniejszej uchwały.
§ 12. Jednorazowa zapomoga przysługuje na dziecko urodzone, przysposobione, objęte opieką prawną lub
faktyczną po dniu 31 grudnia 2018 r.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź
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Załącznik do uchwały Nr V/39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
Rady Miasta Szczecinek w sprawie zasad udzielania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ
DZIECKA
1. Dane osoby składającej wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi

Imię

Nazwisko

Stan cywilny

Seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość )*

PESEL *

Obywatelstwo

Adres zamieszkania**

Telefon
Proszę o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka (zaznacz właściwe )
w Kasie Banku

Adres poczty elektronicznej-email

na numer rachunku bankowego

* w przypadku gdy nie nadano nr PESEL należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
** wpisać faktyczne zamieszkanie w dniu składania wniosku (nie zameldowanie)

Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka/dzieci

2. Ja niżej podpisany(a) wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka/dzieci:
l.p. imię i nazwisko dziecka
data urodzenia, Nr PESEL
1
2
3
4
5
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3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty*:
1) odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub kserokopię dokumentu
2) dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad dzieckiem/ opieki faktycznej (dotyczy
opiekunów prawnych
3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka
* odpowiednio zaznaczyć

Oświadczam
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany/-a
z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, która brzmi:
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że*:
1) na terenie Miasta Szczecinek zamieszkuję bez przerwy od co najmniej 12 miesięcy,
2) zamieszkuję na terenie Miasta Szczecinek wraz z dzieckiem/dziećmi w dniu złożenia wniosku,
3) dziecko/dzieci nie zostało/-y porzucone lub oddane do adopcji i w dniu złożenia wniosku
pozostaje/pozostają pod moją stała pieczą,
4) jestem opiekunem prawnym/faktycznym,
5) na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
finansowaną ze środków własnych Miasta Szczecinek nie została pobrana w innej gminie zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka, przyznana na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.);
6) dane podane w pkt. 1-5 powyżej są prawdziwe;
7) zapoznałam się*/zapoznałem się* z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka;
8) zapoznałam się*/zapoznałem się* z klauzulą informacyjną Administratora dotyczącą ochrony danych
osobowych. Jednocześnie zostałam poinformowana, że ww. klauzula jest dostępna na stronie
internetowej pod adresem www.bip.mops.szczecinek.pl oraz w budynku MOPS w Szczecinku przy
ul. Koszalińskiej 89 druk do pobrania przy biletomacie oraz na tablicy informacyjnej.
* niepotrzebne skreślić

................................................................
(data oraz podpis Wnioskodawcy)
POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 r.
poz. 2220, z późn. zm.) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków
własnych przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu
dziecka jeżeli zamieszkuje na terenie Miasta Szczecinek przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed
dniem narodzin dziecka i w dniu złożenia wniosku o zapomogę. W przypadku dziecka objętego opieką
prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego nie później niż do ukończenia przez to dziecko
7 roku życia i czasu pozostawania przez dziecko pod opieką osoby uprawnionej.
2. Zapomoga przysługuje w wysokość 1 000 zł na każde urodzone żywe dziecko.
Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowej zapomogi zobowiązana jest do złożenia pisemnego
wniosku o jej przyznanie, a także skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub kserokopii (oryginał do
wglądu), dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Miasta Szczecinek przez nieprzerwany
okres 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka i w dniu złożenia wniosku o zapomogę.
3. W przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny zobowiązany jest on do przedłożenia
zaświadczenia właściwego sądu potwierdzającego ustanowienie opieki lub odpisu prawomocnego
orzeczenia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka, a w przypadku gdy z wnioskiem
występuje opiekun faktyczny, zobowiązany jest on do przedłożenia zaświadczenia właściwego sądu
potwierdzającego toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenia o dacie
objęcia dziecka opieką.
4. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się odpis
prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.
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5. Zapomogę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż 12 miesięcy od narodzin, a w przypadku gdy
wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego –
w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia nie później niż do ukończenia
przez to dziecko 7 roku życia i czasu pozostawania przez dziecko pod opieką osoby uprawnionej.
6. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
7. Przyznanie lub odmowa przyznania zapomogi następuje w formie decyzji administracyjnej.
8. W przypadku zmian mających wpływ na prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
osoba ubiegająca się o zapomogę zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić organ realizujący
świadczenie.

…………………………………………………..
(data oraz podpis Wnioskodawcy)

