
UCHWAŁA NR XXV/253/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.1)), Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje:  

§ 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów 
jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na jedno dziecko. 

§ 2. 1. Jednorazowa zapomoga przysługuje zamieszkałym wraz z dzieckiem na terenie Gminy Świerczów 
co najmniej rok przed urodzeniem dziecka i zamieszkującym w Gminie Świerczów nadal w chwili składania 
wniosku, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie 
od dochodów, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, 
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo z jakichkolwiek przyczyn nie pozostaje pod stałą pieczą 
żadnego z rodziców, opiekunów. 

3. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka do zapomogi 
świadczenie to wypłaca się temu z rodziców lub opiekunów dziecka, który pierwszy złoży wniosek. 

4. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców 
lub opiekunów prawnych lub faktycznych, zapomogę wypłaca się temu z rodziców lub opiekunów, pod którego 
opieką dziecko się znajduje. 

§ 3. 1. Jednorazowa zapomoga wypłacana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej.  

2. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Świerczowie w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka 
objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 3 miesięcy od dnia 
objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające uprawnienie 
do świadczenia, w tym w szczególności: 

1) oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Świerczów; 

2) kserokopie skróconych aktów urodzenia dzieci; 

3) kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dzieci, bądź 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym 
w sprawie o przysposobienie dzieci; 

4) kserokopię odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dzieci. 

4. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

6. W uzasadnionych przypadkach, celem potwierdzenia wymogu zawartego w § 2. 1, należy przedłożyć 
oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 730 oraz z 2021 r. poz. 1162, 

M. P. z 2020 r. poz. 1031. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/253/2021 

Rady Gminy Świerczów 

z dnia 30 września 2021 r. 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: 
………………………………………………………………………………………………………… 

WNIOSEK 

O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ 

DZIECKA OSOBOM ZAMIESZKUJĄCYM NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW 

Część I 

1. Dane osoby ubiegającej się: 

Imię Nazwisko 
Numer PESEL *) Data urodzenia 
Stan cywilny Obywatelstwo 
Miejsce zamieszkania 
Miejscowość Kod pocztowy 
Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Telefon 

2. Dane drugiego rodzica (opiekuna) dziecka: 

Imię Nazwisko 
Numer PESEL *) Data urodzenia 
Stan cywilny Obywatelstwo 
Miejsce zamieszkania 
Miejscowość Kod pocztowy 
Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Telefon 

*) w przypadku, gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców należy podać serię i numer 
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3.  Wnoszę o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na następujące dzieci: 

Lp. Imię i nazwisko Numer PESEL Data urodzenia 
1.    

2.    

3.    

Część II 

Oświadczenia 
dotyczące ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom 

zamieszkującym na terenie Gminy Świerczów 

Oświadczam, że pod adresem: 

 
Miejscowość:………………………………….. 
 
Kod pocztowy:………………………………… 

 
Ulica……………………………………………. 
 
Nr domu……………Nr mieszkania…………… 

zamieszkuję od ……………………………………….oraz w dniu składania niniejszego wniosku 

………………………….……………….. 

(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Oświadczam, że: 
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- powyższe dane są prawdziwe, 

- zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

- nie ubiegam się i nie pobierałam/em w innej gminie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przyznanej na 
podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych, 

- dziecko, na które ubiegam się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka nie zostało 
porzucone lub oddane do adopcji i jest pod stałą moją pieczą. 

…..……………………………..…….. 

(data, podpis osoby ubiegającej się) 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) …………………………………………….. 

2) …………………………………………….. 

3) …………………………………………….. 

4) …………………………………………….. 

5) …………………………………………….. 

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego*) o odpowiedzialności karnej 
za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy i jestem świadoma/świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

…………………………….……………………………………….. 

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

*) Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Pouczenie 

1. Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 
1.000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z tytułu urodzenia się ich dziecka. 

2. Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców wraz z dzieckiem stale zamieszkuje 
na obszarze Gminy Świerczów. 

3. W przypadku urodzonego dziecka, warunek stałego zamieszkiwania jednego z rodziców jest spełniony 
o ile okres tego zamieszkiwania wynosi co najmniej rok przed urodzeniem dziecka i zamieszkuje w Gminie 
Świerczów nadal w chwili składania wniosku. 

4. Zapomoga przysługuje na każde żywe urodzone dziecko. 

5. Zapomogę przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców lub tego z rodziców, 
pod którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku. 

6. Wniosek o zapomogę należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie, 
nie później niż przed upływem 3 miesięcy od urodzenia się dziecka. 

7. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli: 

a) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, 

a) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku 
nie pozostaje pod stałą pieczą żadnego z rodziców, 

b) wniosek został złożony po upływie terminu określonego w pkt. 6 lub nie spełnia wymogów określonych 
uchwałą. 
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8. W uzasadnionych przypadkach, celem potwierdzenia wymogu zawartego w pkt. 2, należy przedłożyć 
oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym pouczeniem 

……………………………..…………….. 

(data, podpis osoby ubiegającej się)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/253/2021 

Rady Gminy Świerczów 

z dnia 30 września 2021 r. 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: 
………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Dane osoby składającej oświadczenie w sprawie zamieszkania osoby/osób ubiegających się o ustalenia 
prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom stale zamieszkującym na terenie 
Gminy Świerczów. 

Imię Nazwisko 
Numer PESEL*) Data urodzenia 
Miejscowość Kod pocztowy 
Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Oświadczam, że: 

Imię Nazwisko 

zamieszkuje pod adresem: 

Miejscowość Kod pocztowy 
Ulica Numer domu Numer mieszkania 

od dnia: ……………… w lokalu, którego jestem………………………………………………………….. 

(podać stan prawny) 

………………….…………………………………….. 

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego*) 
o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy oraz jestem 
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

………………….……………….…………………………………….. 

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

*) Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.
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