
        UCHWAŁA Nr  270/XXXVIII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

 

z dnia  29 września 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie  

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu 

urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”  

 

Na podstawie art. 22a ust. 1-3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Gostyninie uchwala 

co następuje: 

§  1.        

Zmienia się Uchwałę Nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie 

Becikowe” w ten sposób, że: 

1) § 4 ust. 2 zmienianej uchwały zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Wniosek składa się nie później niż przed upływem 12 miesięcy od narodzin dziecka, a 

w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 

albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka 

opieką albo przysposobienia, nie później niż do czasu pozostawania przez dziecko pod 

opieką osoby uprawnionej.”, 

2) w pkt 3 części „Pouczenie” załącznika do zmienianej uchwały wyraz „Gostynie” 

zastępuje się wyrazem „Gostyninie”, 

3) pkt 6 części „Pouczenie” załącznika do zmienianej uchwały zamiast dotychczasowego 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zapomogę przyznaje się na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od narodzin, 

a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 

albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka 

opieką albo przysposobienia, nie później niż do czasu pozostawania przez dziecko pod 

opieką osoby uprawnionej.”. 

§  2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

                                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 
      Zgodnie z art. 15b ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa 

się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy 

dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – 

w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż 

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy 

pozostawia bez rozpoznania. 

 

     Z uwagi na powyższy przepis, okres ubiegania się o jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, o którym mowa w  § 4 ust. 2 uchwały 
nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 r. wydłuża się do 12 

miesięcy. 

 


