UCHWAŁA NR XXVI/238/17
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego
porodu urodziło się troje i więcej dzieci
Na podstawie art.18ust.2pkt.15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2017. poz.1875 t.j.) oraz art.22a ust.1,2,3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017.1952 t.j.) Rada Miejska w Pyzdrach u c h w a l a, co
następuje:
§ 1.
W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Pyzdry 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.
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§ 2.
Zapomoga, o której mowa w § 1 wynosi 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych ) na każde urodzone żywe dziecko.
Warunkiem przyznania zapomogi, o której mowa w ust.1, jest zamieszkiwanie
jednego z rodziców na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, co najmniej pół roku przed
urodzeniem dzieci.
Zapomoga przysługuje tylko jednemu z rodziców.
Zapomoga nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone
w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.
§ 3.

Warunkiem przyznania zapomogi, o której mowa w § 1, jest złożenie wniosku w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyzdrach w terminie 12 miesięcy od urodzenia
dzieci.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

U ZASAD N IE N IE
Na podstawie art. 22a ust. 1 i 3 tej ustawy rada gminy w drodze uchwały może przyznać
zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
ich dziecka. W uchwale rada gminy określa szczegółowe zasady udzielenia zapomogi.
Zapomoga będzie przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej po rozpatrzeniu
wniosku. Gmina i Miasto Pyzdry zamierza kontynuować prowadzoną przez siebie politykę
prorodzinną w miarę swoich możliwości finansowych, wspomagając rodziny wielodzietne w
szczególności gdy podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci.

