Uchwała Nr V/35/2006
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
w sprawie: szczegółowych warunków przyznania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm. )
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Ustala się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
§2
Wysokość zapomogi ustala się na kwotę 200,00 zł. ( słownie : dwieście złotych).
§3
1.Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu na każde żywe
urodzone dziecko w rodzinie niezależnie od jej dochodu.
2.Pierwszeństwo w otrzymaniu zapomogi ma ta z osób wymienionych w ust.1 , która faktycznie
sprawuje opiekę i wychowuje urodzone dziecko.
3.Zapomoga przysługuje osobie na stałe zameldowanej i zamieszkałej na terenie Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój.
4.Wniosek o wypłatę zapomogi osoba uprawniona winna złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia
narodzin dziecka.
5.Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
6.Przyznanie lub odmowa przyznania zapomogi następuje w formie decyzji administracyjnej.
7.W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga.
§4
1.Wniosek o wypłatę zapomogi składa sie w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
2.Do wniosku należy dołączyć:
a) kopię aktu urodzenia dziecka,
b) oświadczenie, iż tytułu urodzenia tego dziecka nie została wypłacona inna zapomoga
sfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
c) oświadczenie o sprawowaniu opieki i wychowywaniu narodzonego dziecka.
§5
Środki na wypłatę jednorazowej zapomogi, o której mowa w § 1 pochodzić będą ze środków
przyznanych na pomoc społeczną w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.
§7
1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.
2.W przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2006 r. do dnia wejścia w życie uchwały
wnioski o przyznanie zapomogi powinny zostać złożone w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia
w życie uchwały.

