
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Na podstawie art. 7 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) i art. 22a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się zasady przyznawania i wysokość gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom 
zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

§ 2. 

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł.

2. Zapomoga, o której mowa w ust. 1 przysługuje matce lub ojcu dziecka, osobie przysposabiającej albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, zamieszkującym, co najmniej przez 1 rok przed urodzeniem dziecka, 
przysposobieniem dziecka lub objęciem opieką prawną dziecka oraz w dniu składania wniosku na terenie 
Gminy Miejskiej Mielec.

3. Zapomoga, o której mowa w ust. 1 przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej.

4. Zapomoga, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba uprawniona uzyskała lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 
przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej od urodzenia 
do dnia rozpatrzenia wniosku.

5. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu w terminie 
6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo 
dziecka przysposobionego - w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, 
nie później niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.

6. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku dziecka przysposobionego - odpis prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego 
o przysposobieniu dziecka;

2) w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną - zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna 
prawnego dziecka.

7. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 6 mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą 
systemu teleinformatycznego.

8. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub osób przysposabiających 
dziecko do zapomogi, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub tej 
osobie przysposabiającej, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
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9. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych 
dziecka lub osoby przysposabiające, zapomogę wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

10. W przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka zapomogę przyznaje się na 
każde dziecko.

11. Ustalenie uprawnień do zapomogi następuje w formie decyzji administracyjnej.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej w Mielcu.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym 
na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mielcu

Bogdan Bieniek
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Wniosek 
o wypłatę gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 
Dane osoby ubiegającej się: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Stan cywilny  

 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Numer telefonu  

* Numer telefonu nie jest obowiązkowy 

 
Dane drugiego rodzica: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Stan cywilny  

 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2018 r.
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Wnoszę o przyznanie gminnej zapomogi na następujące dziecko: 

Imię 
 

Nazwisko 
 

Data urodzenia 
 

PESEL 
 

 
 
Oświadczam, że: 
 powyższe dane są prawdziwe, 
 zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 
 zamieszkuję na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 
 co najmniej rok przed urodzeniem się dziecka, przysposobieniem dziecka lub objęciem opieką prawną dziecka 

oraz w dniu składania wniosku zamieszkiwałam/em na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 
 na dziecko, na które ubiegam się o gminną zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, nie była pobrana w tej 

ani innej instytucji ww. zapomoga, 
 dziecko, na które ubiegam się o gminną zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, nie zostało umieszczone 

w pieczy zastępczej. 
 
 

Proszę o wypłatę gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na następujący nr rachunku bankowego: 
 

 

 

 
 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:   *(zaznacz właściwe) 
 

 w przypadku dziecka przysposobionego - prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka*; 
 w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego - zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu 

opiekuna prawnego*. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 
               (miejscowość, data)      (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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