
UCHWAŁA Nr 33/V/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia  28 grudnia 2018r. 

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 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawa z dnia 8 marca 1990
r.  o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2018 r.  poz.  994 z  późn. zm.)  Rada Miejska w
Gostyninie uchwala co następuje:

§  1.  

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu
dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Gostyninie, niezależnie od
ich  dochodów,  jednorazowa zapomoga w wysokości  1000 zł  (jednego tysiąca  złotych)  –
świadczenie „Gostynińskie becikowe”, zwana dalej zapomogą.

§  2.

Opiekunem  faktycznym  dziecka  jest  osoba  faktycznie  opiekująca  się  dzieckiem,  jeżeli
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

§  3.

Zapomoga przysługuje osobie uprawnionej, zamieszkałej w Gostyninie nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

§  4.

1. Zapomogę przyznaje się na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do 
uchwały.

2. Wniosek  składa  się  nie  później  niż  przed  upływem 6 miesięcy  od  narodzin  dziecka,
a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną
albo dziecka przysposobionego - w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką
albo przysposobienia, nie później niż do czasu pozostawania przez dziecko pod opieką
osoby uprawnionej.

3. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Do wniosku dołącza się kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka.

5. W przypadku  wniosku  złożonego  przez  opiekuna  prawnego  do  wniosku  dołącza  się
zaświadczenie  właściwego  sądu  potwierdzające  ustanowienie  opieki  lub  odpis
prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka.



6. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna faktycznego do wniosku dołącza się
zaświadczenie  właściwego  sądu  potwierdzające  toczące  się  postępowanie  o
przysposobienie dziecka oraz oświadczenie o dacie objęcia dziecka opieką.

7. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

8. Zamieszkiwanie  w  Gostyninie  przez  osoby uprawnione  przez  nieprzerwany okres  co
najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku potwierdzają: 

a) meldunek stały lub czasowy w Gostyninie w tym okresie,

 lub 

b) dokument  wskazujący na  tytuł  prawny do nieruchomości  mieszkalnej  (np.  najem,
użyczenie) w Gostyninie w tym okresie,

lub

c) inny dowód w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096  z  późn.  zm.)  potwierdzający
zamieszkiwanie w Gostyninie w tym okresie.

§  5.

Ustalenie uprawnień do zapomogi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§  6.

1. W  przypadku,  gdy  dziecko  nie  pozostaje  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  z
obojgiem  rodziców  lub  opiekunów,  zapomoga  przysługuje  temu  z  rodziców  lub
opiekunów, pod którego opieką dziecko się znajduje.

2. W przypadku zbiegu prawa osób uprawnionych do zapomogi, zapomoga przyznawana jest
tej osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

§  7.

W przypadku  urodzenia  więcej  niż  jednego  dziecka  podczas  jednego  porodu  zapomoga
przysługuje na każde dziecko.

§  8.

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka zapomoga przysługuje tylko
w przypadku nie pobrania jej wcześniej przez inną osobę uprawnioną.

§  9.

Zapomoga przysługuje, jeżeli nie została przyznana osobie uprawnionej w innej gminie na
podstawie  uchwały  wydanej  w  oparciu  o  art.  22a  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).



§  10.

Jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje zapomogi przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym
decyzja ją przyznająca stała się ostateczna, prawo do zapomogi wygasa.

§  11.

Zapomoga  przysługuje  na  dziecko  urodzone,  objęte  opieką  prawną  lub  faktyczną  bądź
przysposobione po dniu 31 grudnia 2018 r.

§  12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§  13.

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

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                           

                                                              Andrzej Hubert Reder



U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w przepisach powołanych w podstawie prawnej
uchwały,  Rada  Miejska  w  Gostyninie  jest  uprawniona,  w   drodze  uchwały,  do
przyznania   osobom  zamieszkałym  na  terenie  jej  działania  jednorazowego
świadczenia  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  oraz  określenia  zasad  udzielania
świadczenia.
Obok  rządowych  programów  wsparcia  prorodzinnego  inicjatywa  udzielenia
jednorazowego  świadczenia  pieniężnego,  z  budżetu  miasta,  z  tytułu  urodzenia  się
dziecka "Gostynińskie becikowe" wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i
jest wsparciem dla gostynińskich rodzin w pierwszym etapie po urodzeniu dziecka.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                Andrzej Hubert Reder

   



Załącznik do Uchwały Nr 33/V/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 grudnia 2018r. 

WNIOSEK W SPRAWIE UDZIELENIA OSOBOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE
MIASTA GOSTYNINA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA

SIĘ DZIECKA

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka

Imię Nazwisko

Data urodzenia

PESEL )*

Miejsce zamieszkania Obywatelstwo 

Adres korespondencyjny Telefon 

)* w przypadku gdy nie nadano nr PESEL należy wpisać numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość

2. Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka/dzieci:

L.p
.

Imię i Nazwisko PESEL / data urodzenia

1

2

3

4

5



3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Oświadczam że:
- powyższe dane są prawdziwe;
-  zamieszkuję  na  terenie  Miasta  Gostynina  przez  nieprzerwany  okres  co  najmniej  18
miesięcy;
-  na  dziecko/dzieci,  na  które  ubiegam się  o  jednorazową  zapomogę  finansową  z  tytułu
urodzenia się dziecka, nie została pobrana w innej gminie zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka, przyznana na podstawie art. 22a art. 22a ust. 1-3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);
- na dzień składania wniosku, dziecko pozostaje pod moją opieką;
- zapoznałam się*/zapoznałem się* z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.

* Niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………..
(data i podpis osoby ubiegającej się o zapomogę)

POUCZENIE:
1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli zamieszkuje
na terenie miasta Gostynina przez nieprzerwany okres co najmniej 18 miesięcy przed 
złożeniem wniosku, w wysokości 1.000,00 zł na każde urodzone żywe dziecko.

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie jednorazowej zapomogi zobowiązana jest do złożenia 
pisemnego wniosku o jej przyznanie, a także kserokopii skróconego odpisu aktu 
urodzenia dziecka (oryginał do wglądu oraz:
a)  dokument potwierdzającego meldunek stały lub czasowy na terenie Gostynina, 

lub
b) dokument  wskazujący na  tytuł  prawny do nieruchomości  mieszkalnej  (np.  najem,

użyczenie) w Gostyninie,
lub 



c) wskazać  inny  dowód  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
postępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096  z  późn.  zm.)
potwierdzający zamieszkiwanie w Gostyninie.

3. Dokumenty i dowody opisane w pkt 3 winny wskazywać na zamieszkiwanie w Gostynie
przez osoby uprawnione przez nieprzerwany okres co najmniej 18 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.

4. W przypadku  gdy  z  wnioskiem  występuje  opiekun  prawny  zobowiązany  jest  on  do
przedłożenia:

- zaświadczenia właściwego sądu potwierdzającego ustanowienie opieki lub odpisu
prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka, a
w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun faktyczny, zobowiązany jest on do
przedłożenia  zaświadczenia  właściwego  sądu  potwierdzającego  toczące  się
postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenia o dacie objęcia dziecka
opieką.

5. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

6. Zapomogę przyznaje się na wniosek złożony w terminie 6 miesięcy od narodzin, a w
przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo
dziecka przysposobionego – w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo
przysposobienia, nie później niż do czasu pozostawania przez dziecko pod opieką osoby
uprawnionej.

7. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
8. Przyznanie  lub  odmowa  przyznania  zapomogi  następuje  w  formie  decyzji

administracyjnej.
9. W przypadku  zmian  mających  wpływ  na  prawo do  jednorazowej  zapomogi  z  tytułu

urodzenia się dziecka, osoba ubiegająca się o zapomogę zobowiązana jest niezwłocznie
zawiadomić organ realizujący świadczenie.

Oświadczam, iż zapoznałam* /zapoznałem* się z powyższym pouczeniem

………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, podpis osoby ubiegającej się o zapomogę)


