Adres organu właściwego
świadczenia rodzinne:

realizującego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI
Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA Z GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
CZĘŚĆ I
1. Dane osoby ubiegającej się
Imię i nazwisko
PESEL*)

Telefon

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce stałego zameldowania – ulica, kod, miejscowość

Miejsce zamieszkania (wypełnić wówczas, gdy adres miejsca
zamieszkania jest inny niż adres podanego miejsca zameldowania)

2. Dane drugiego rodzica
Imię i nazwisko
PESEL*)

Telefon

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce stałego zameldowania – ulica, kod, miejscowość

Miejsce zamieszkania (wypełnić wówczas, gdy adres miejsca
zamieszkania jest inny niż adres podanego miejsca zameldowania)

3. Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1
2
3
4
5
6
*W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu)

PESEL

CZĘŚĆ II
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:
Oświadczam, że:
 powyższe dane są prawdziwe;
 zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka;
 nie przebywam poza granicami Polski, zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres zasiłkowy w którym, otrzymuję świadczenia rodzinne;
 nie została wypłacona inna zapomoga z tytułu urodzenia dziecka sfinansowana z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego (innej gminy);
 nie ubiegam się o świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w innym państwie, instytucji zagranicznej.
 sprawuję opiekę i wychowuję narodzone dziecko;
 jestem zameldowany/a na stałe i zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój.

.................................................................................................
(data i podpis osoby ubiegającej się )

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Kserokopia dowodu osobistego;
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3. Zaświadczenie z urzędu gminy o nieotrzymaniu jednorazowej zapomogi, art. 22a ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), (gdy
jeden z rodziców jest na stałe zameldowany w innej gminie).

Pouczenie

1) Na podstawie § 2 Uchwały Nr V/35/2006 z dnia 26.04.2006 w związku z art. 22a ustawy
o świadczeniach rodzinnych, z tytułu urodzenia żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę
w wysokości 200 zł na jedno dziecko.
2) Na podstawie § 3 zapomoga, przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich
dochodów.
3) Stosownie do § 3 ust. 3, zapomoga przysługuje osobie na stałe zameldowanej i zamieszkałej na terenie
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
4) Na podstawie § 4 wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin.
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

.................................................................................................
(data i podpis osoby ubiegającej się )

