
UCHWAŁA NR XIV / 127 / 16
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom 
wielodzietnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 22a ustawy z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 114, 693, 995, 1217, 1238, 1240, 1268, 1302, 1359 i 1830) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rodzicom (ojcu lub matce) zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża przyznaje się jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dalej zwaną zapomogą, na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie. W 
przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomogę przyznaje się na każde 
urodzone dziecko.

2. Zapomoga przysługuje niezależnie od świadczeń z tego tytułu przewidzianych w innych przepisach.

§ 2. 1. Zapomoga przysługuje rodzinie wielodzietnej (także rodzinie zastępczej spełniającej warunki uchwały, o 
ile wcześniej rodzicom biologicznym nie została wypłacona wcześniej zapomoga), składającej się z rodziców lub 
jednego rodzica, mającej na utrzymaniu czworo  i więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki 
w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w 
szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

2. Zapomogę przyznaje się na dzieci urodzone w okresie obowiązywania uchwały.

3. Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

§ 3. Zapomogę przyznaje się w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Na jedno dziecko może być 
przyznana tylko jedna zapomoga.

§ 4. 1. Zapomogę wypłaca się jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie na 
podstawie złożonego wniosku, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Chełmży.

2. Wniosek o zapomogę składa się nie później niż do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

3. Do wniosku należy dołączyć oryginał aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że żadne z rodziców 
dziecka nie uzyskało ani nie ubiega się o zapomogę w innej gminie.

4. Przyznanie zapomogi następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chełmży.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 5. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych;

2) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie 
pozostaje pod stałą pieczą żadnego z rodziców.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Id: B74C1E39-F98B-4142-BBB1-08B15FF2BA71. Podpisany Strona 2



 

 

 

 

 
Wniosek o przyznanie zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka  
 

Część I - wypełnia wnioskodawca 
     ……………………………. 
      (miejscowość i data) 
……………………………………………… 
   (Imię i Nazwisko) 
 
……………………………………………… 
   (adres) 
 
………………………………………………. 
(nr konta bankowego) 
 
………………………………………………… 
(nr telefonu) 
 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z   ……  osób wspólnie zamieszkałych pod 
wskazanym adresem: 
 
 
L.p. Imię i Nazwisko członków rodziny Adres zamieszkania PESEL 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

   …………………………………………… 
 
       (podpis wnioskodawcy) 

Załącznik do Uchwały Nr XIV / 127 / 16

Rady Gminy Chełmża

z dnia 25 lutego 2016 r.
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Wnoszę o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia  dziecka/i:  
 
 
L.p. Imię i Nazwisko dziecka PESEL 
   

 
 

 
 
 

  

 
 
      …………………………………………… 
     (podpis wnioskodawcy) 
 
Załącznik: 
 
 .………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie: 

1. Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych 
informacji (podstawa prawna: art. 233§ 1 Kodeksu karnego). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży moich 
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r,            
o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135 z póżn.zm.). 

 
 
………………………….  dnia ………….                                                 ………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 
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Część II – wypełnia organ właściwy 
  

Weryfikacja wniosku pozytywna/negatywna 

Projekt decyzji o przyznaniu  lub odmowie świadczenia: 
 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 
 
 
Chełmża, dnia …………………                                  ………………………………………… 

        (pieczęć i podpis kierownika GOPS w Chełmży) 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z
2015 r. poz. 114, z późn.zm.), Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym
na terenie jej działania jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka, określając
szczegółowe zasady jej udzielania. Założenia szeroko pojmowanej polityki społecznej państwa
pozwala uznać za zasadne wsparcie, realizowane na rzecz osób/ rodzin, które nie zawsze muszą
znajdować się w trudnej sytuacji dochodowej. Dlatego efektowna polityka społeczna obejmuje
wspomaganie rodzin wielodzietnych. Stąd zasadne jest przyznawanie ze strony Gminy Chełmża
dodatkowego wsparcia rodzinom wielodzietnym, w oparciu o przedmiotową uchwałę.

Wypłata powyższej zapomogi będzie finansowana w całości ze środków własnych gminy.
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