
UCHWAŁA NR XXXVII/267/13
RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia 11 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 22a ust.1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, 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 świadczenia w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Natomiast w przypadku 
urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje się 
w wysokości 2.000 zł na każde dziecko. 

§ 2. 

1. Świadczenie, o którym mowa w § 1 przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa 
rodzicielskie, zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy Spytkowice, niezależnie od wysokości 
dochodów. 

2. Świadczenie może zostać wypłacone z tytułu urodzenia dziecka tylko jeden raz. 

§ 3. 

1. Wniosek o świadczenia składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach 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 rozpatrzenia. 

3. Wzór wniosku określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Spytkowicach. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady

mgr. inż. Jerzy Piórowski
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