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UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY PCIM
z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia
się żywego dziecka w roku 2019 pn.”Gminne becikowe”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznaje się jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się żywego dziecka - zwane dalej
świadczeniem - w wysokości 1.000 zł na każde urodzone żywe dziecko.
§ 2. 1. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie,
zamieszkałemu na terenie Gminy Pcim niezależnie od wysokości dochodów.
2. Świadczenie przysługuje, jeżeli rodzic dziecka zamieszkuje na terenie Gminy Pcim bez przerwy przez
okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie.
3. Świadczenie, o którym mowa w § 1, może zostać wypłacone z tytułu urodzenia się żywego dziecka tylko
jeden raz.
§ 3. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
l) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o świadczenie z tytułu urodzenia się
dziecka, przyznawanego na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach
rodzinnych;
2) dziecko zostało porzucone, oddane do adopcji lub zostało umieszczone w pieczy zastępczej, albo
z jakichkolwiek innych przyczyn w dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą opieką żadnego
z rodziców.
§ 4. Świadczenie wypłacane jest ze środków własnych Gminy Pcim.
§ 5. l. Świadczenie przyznaje Wójt Gminy Pcim na wniosek matki lub ojca dziecka lub tego z rodziców, pod
którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku.
2. Wniosek o świadczenie składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Urzędzie Gminy Pcim w terminie 3 miesięcy od dnia
urodzenia się dziecka.
4. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po upływie terminu określonego w ust. 3., świadczenie
nie przysługuje, a wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. W przypadku spełnienia warunków określonych uchwałą rodzic, który złożył wniosek otrzyma pismo
informujące o przyznaniu świadczenia.
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6. W przypadku niespełnienia warunków określonych uchwałą rodzic, który złożył wniosek otrzyma pismo
informujące o nieprzysługiwaniu świadczenia.
§ 6. Przepisy uchwały stosuje się do osób wymienionych w § 2 w przypadku urodzenia się dziecka po
31 grudnia 2018 r. do dnia 31-12-2019 r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski
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Załącznik
do uchwały Nr II/8/2018
Rady Gminy Pcim
z dnia 3 grudnia 2018 r.
Wójt Gminy Pcim

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - "Gminne Becikowe"

Część I
l. Dane osoby ubiegającej się:
Imię

Nazwisko

PESEL*)
Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce
zamieszkania

Numer telefonu

Poczta

Kod pocztowy
Nr domu

Nr mieszkania

2. Wnoszę o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka na
następujące dziecko/dzieci:
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL*)

*) W przypadku gdy nie nadano tego numeru łub w przypadku cudzoziemców należy podać serię i numer
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
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Część II
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu
urodzenia się żywego dziecka
Oświadczam, że:
- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznałam/ zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do uzyskania prawa do jednorazowego
świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacanego ze środków własnych Gminy
Pcim,
- zamieszkuję na terenie Gminy Pcim bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się
dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie,
- na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymałam/otrzymałem z innej jednostki samorządu terytorialnego
gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- wskazane we wniosku dziecko pozostaje pod stałą opieką rodziców/ ojca, matki *
*niepotrzebne skreślić
…………………………..……..
(data, podpis osoby ubiegającej się)

Pouczenie
Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacane ze środków
własnych Gminy Pcim przysługuje w wysokości 1000,00 zł. na każde dziecko.
Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednemu
z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie zamieszkałemu na terenie Gminy Pcim bez
względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Świadczenie przysługuje jeżeli osoba zamieszkuje na terenie Gminy Pcim bez przerwy przez okres co
najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie.
Świadczenie może zostać wypłacone tylko jeden raz.
Jednorazowe świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy
zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dziecko zostało porzucone lub oddane do
adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego
z rodziców, rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o jednorazowe
świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawane na podstawie uchwały wydanej
w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się w Urzędzie Gminy Pcim
w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka
Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Proszę o wpłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się żywego dziecka
„Gminne Becikowe” na następujący nr rachunku bankowego:

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
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Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
…………………………..……..
(data, podpis osoby ubiegającej się)
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski

