
UCHWAŁA NR II/8/2014
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się 
troje i więcej dzieci

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318, z 2014 r.  poz.379 i 1072)  oraz art.22a ust.1,2,3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650, z 2014 r. poz. 559, 567, 1198, 1443 i 1644) 
Rada Gminy Skoroszyce u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W związku z realizacja przez Gminę Skoroszyce polityki prorodzinnej ustanawia się formę wsparcia 
poprzez przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, 
bez względu na kryterium dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę.

§ 2. 1. Zapomoga, o której mowa w § 1, wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc)  na każde urodzone żywe 
dziecko.

2. Warunkiem przyznania zapomogi, o której mowa w ust.1, jest zamieszkiwanie  jednego
z rodziców na terenie Gminy Skoroszyce, co najmniej pół roku przed urodzeniem dzieci.

3. Zapomoga przysługuje tylko jednemu z rodziców.

4. Zapomoga nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania zapomogi, o której mowa w § 1, jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Skoroszycach w terminie 12 miesięcy od urodzenia dzieci.

2. Do wniosku należy dołączyć dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, serie i numer 
dowodu osobistego, adres zamieszkania, oświadczenie o zamieszkaniu
w Gminie Skoroszyce co najmniej pół roku przed urodzeniem  się dzieci, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,  
których zapomoga dotyczy.

§ 4. Wnioski o wypłatę zapomogi z tytułu urodzenia dzieci, które miało miejsce przed dniem wejścia  uchwały 
w życie , składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego
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