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UCHWAŁA NR XV/121/2015
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia
dziecka w roku 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515) i art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.
U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:
§ 1. Przyznaje się jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka - zwane dalej świadczeniem
- w wysokości 1.000 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas
jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2.000 zł na każde dziecko. Natomiast w
przypadku urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne
przyznaje się w wysokości 3.000 zł na każde dziecko.
§ 2. 1. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie
zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy Wadowice, niezależnie od wysokości dochodów.
2. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się stosownym zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób, które przysposobiły dziecko.
3. Świadczenie, o którym mowa w §1, może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz.
§ 3. 1. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach
w terminie 4 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po ukończeniu przez dziecko 6
tygodnia życia
2. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
3. Wzór wniosku określa Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.
§ 4. 1. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku nie zamieszkiwania rodzica i dziecka na terenie Gminy
Wadowice w okresie od urodzenia dziecka do dnia wydania decyzji.
2. Przyznanie świadczenia może być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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2. Przepisy uchwały stosuje się do osób wymienionych w § 2 w przypadku urodzenia dziecka po dniu 31
grudnia 2015 r. W sytuacji urodzenia dziecka przed wejściem w życie niniejszej uchwały wnioski o udzielenie
świadczenia składa się w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Józef Cholewka

