
UCHWAŁA NR XXIII/227/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie  zasad udzielania jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas 
jednego porodu „Dobry Start 2000 plus” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 22a  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111 z późn. zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje: 

§ 1. Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wręczyca Wielka przyznaje się jednorazową zapomogę 
finansową z tytułu  urodzenia się dwojga lub więcej  ich dzieci podczas jednego porodu w wysokości 2.000,00 zł 
na każde urodzone żywe dziecko. 

§ 2. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dzieci bez względu na ich dochód. 

§ 3. Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dzieci stale zamieszkuje na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem się dzieci  i w 
dniu złożenia wniosku o zapomogę. 

§ 4. W przypadku złożenia wniosków osobno przez każdego z rodziców, zapomoga przyznawana jest temu 
z rodziców, pod którego opieką dzieci faktycznie przebywają lub temu z rodziców, który pierwszy złożył wniosek, 
jeżeli wspólnie wychowują te dzieci. W przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości zostanie 
przeprowadzone postępowanie wyjaśniające. 

§ 5. Zapomoga nie przysługuje jeżeli: 

1) dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; 

2) rodzice lub jedno z rodziców ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dzieci, przyznawaną 
na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu o art. 22a  ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych; 

3) którekolwiek z dzieci zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia 
wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą  osób wymienionych  w § 2. 

§ 6. 1.  Warunkiem przyznania jednorazowej zapomogi jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej we Wręczycy Wielkiej w terminie do 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci. Wniosek złożony po 
terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

2. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać dane: 

1) dotyczące uprawnionego wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) numer PESEL, 

d) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, 

e) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

f) stan cywilny, 

g) obywatelstwo; 

2) dotyczące dzieci na które przysługuje zapomoga: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) numer PESEL, 
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d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

e) stopień pokrewieństwa. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Wręczyca Wielka przez co najmniej pełnych 12 miesięcy 
kalendarzowych przed datą urodzenia dzieci oraz w dniu złożenia wniosku o zapomogę; 

2) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis  aktów urodzenia dzieci; 

3) oświadczenie, iż osoby uprawnione nie otrzymały i nie ubiegają się w innej gminie o jednorazową zapomogę 
z tytułu urodzenia dzieci, przyznawanej na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu 
o art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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