
UCHWAŁA NR XXXVI/297/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia 
dziecka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przyznaje się z tytułu urodzenia dziecka jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych dla nowo narodzonego dziecka (słownie : 
jeden tysiąc złotych) na jedno dziecko, zwane dalej świadczeniem. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone, po przedłożeniu przez świadczeniobiorcę 
dokumentów finansowych (rachunków, faktur) potwierdzających dokonany wydatek.

§ 2. 1. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie albo 
opiekunowi prawnemu dziecka zamieszkałemu na terenie Gminy Byczyna, niezależnie od dochodów, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub 
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w terminie 
4 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. 

2. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

3. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku nie zamieszkiwania rodzica i dziecka na terenie Gminy 
Byczyna w okresie od urodzenia dziecka do dnia wydania decyzji w sprawie udzielenia jednorazowego 
świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka, 
a w przypadku opiekuna prawnego w okresie od ustanowienia go opiekunem prawnym do dnia wydania decyzji. 

2. Świadczenia nie przyznaje się w przypadku przebywania osoby uprawnionej lub jej małżonka poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. 

3. Wypłatę świadczenia zawiesza się w przypadku wszczęcia postępowania o ograniczenie lub utratę praw 
rodzicielskich, albo w przypadku niewykonywania opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców. 

4. Przyznanie świadczenia może być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie.

§ 5. Zobowiązuje się Burmistrza Byczyny do corocznego składania sprawozdania z realizacji uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01.01.2014r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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  Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/297/13 

                                                                         Rady Miejskiej w Byczynie  
                                                                     z dnia 20 czerwca 2013r.  

 
 
WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘśNEGO Z 

TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 
 
Część I. 
 
Imię i nazwisko osoby ubiegającej się: ................................................................................................... 

PESEL : …....…..…..…...…..…..…..…...….…..…..  Stan cywilny: ………………....................................... 

M-ce zamieszkania: ................................................................................................... ............................... 

    (pełna nazwa ulicy)                     kod pocztowy 

Obywatelstwo: ............................................  Telefon : ............................................................................................... 

 
Imię i nazwisko drugiego rodzica dziecka: ............................................................................................. 

PESEL  ….....…...…...…..…..…..…..…...……..…..  Stan cywilny: ………………...................................... 

Miejsce zamieszkania: ............................................................................................................................... 

Obywatelstwo: ............................................. 

 
 
Wnoszę o przyznanie jednorazowego świadczenia pienięŜnego z tytułu urodzenia dziecka: 
 
 
Imię i nazwisko dziecka: ........................................................................................................................... 

Data urodzenia: …….…...….….……… PESEL : ….....…..…..…...….…..…..…...….…..………………….. 

Obywatelstwo: .......................................................... 

Miejsce zamieszkania: ................................................................................................................................ 

 
 
Część II. 
Oświadczenie słuŜące ustaleniu prawa do przyznania jednorazowego świadczenia pienięŜnego z 
tytułu urodzenia dziecka. 
 
Oświadczam, Ŝe: 

� powyŜsze dane są prawdziwe; 
� zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do przyznania jednorazowego świadczenia 

pienięŜnego z tytułu urodzenia dziecka; 
� jednorazowe świadczenie  pienięŜne z tytułu urodzenia dziecka nie zostało wypłacone przez 

inną instytucję. 
 

        ........................................................................ 
      (data i podpis osoby ubiegającej się) 
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DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: 

1) kserokopię dokumentu toŜsamości  

2) kserokopię aktu urodzenia dziecka  

3) rachunki, faktury potwierdzające zakup artykułów potrzebnych dla nowo narodzonego dziecka. 

 

Oświadczam, Ŝe jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego 

oświadczenia. 

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

 
Pouczenie. 
1.Przyznaje się  jednorazowe świadczenie pienięŜne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł. 
2.Świadczenie pienięŜne, o którym mowa przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezaleŜnie od 
dochodów, zamieszkujących na terenie Gminy Byczyna w okresie od urodzenia dziecka do dnia wydania decyzji 
w sprawie udzielenia jednorazowego świadczenia pienięŜnego z tytułu urodzenia dziecka, a w przypadku 
opiekuna prawnego w okresie od ustanowienia go opiekunem prawnym do dnia wydania decyzji. 
3. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa  się  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie  w 
terminie 4miesięcy od dnia narodzin dziecka, nie wcześniej jednak niŜ po ukończeniu przez dziecko 6 tygodnia 
Ŝycia.  
4. Świadczenie zostanie wypłacone po przedłoŜeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów finansowych 
(rachunki, faktury) potwierdzających dokonany wydatek. 
5. Wniosek złoŜony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 
6. Świadczenie nie przyznaje się w przypadku przebywania osoby uprawnionej lub jej małŜonka poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. 
 
 

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

 
 
Oświadczam, Ŝe zapoznałam/zapoznałem się z powyŜszym pouczeniem 
 

........................................................................ 
      (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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