
UCHWAŁA NR XL/289/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000 +”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 22 a Ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1952).

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Na każde żywo urodzone dziecko w okresie od 01.01.2018r.do 31.12.2018 r. matce
lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bądź rodzicowi zastępczemu dziecka 
zamieszkałemu i posiadającemu zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Lipie przysługuje 
jednorazowa zapomoga ,,Urodziny 1000+” w wysokości 1000 zł, wypłacana ze środków własnych 
gminy.

§ 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom wymienionym w § 1 jeżeli osoba ubiegająca się 
zamieszkuje w sposób nieprzerwany przed urodzeniem się dziecka w gminie Lipie przez okres co 
najmniej jednego miesiąca przed dniem porodu i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem w gminie Lipie 
w chwili składania wniosku i wydania ostatecznej decyzji.

§ 3. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodów rodziny.
§ 4. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną 

nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
§ 5. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
§ 6. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie.
§ 7. Jednorazową zapomogę ,,Urodziny 1000+” z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, działając z upoważnienia Wójta Gminy Lipie.
§ 8. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składa się na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipiu w terminie do trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną, pieczą zastępczą 
albo dziecka przysposobionego – w terminie do trzech miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, pieczą 
zastępczą albo przysposobieniem, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

§ 10. Załącznikami do wniosku są:
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- dokument tożsamości obojga rodziców lub opiekunów,
- w przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka
objętego opieką rodziców zastępczych – stosowne prawomocne postanowienie sądu,
- oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzica/opiekuna prawnego wraz z dzieckiem na terenie gminy Lipie,
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że kobieta 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
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- oświadczenie, że matka/ojciec, opiekunowie czy rodzice zastępczy nie ubiegają się lub nie została im 
przyznana jednorazowa zapomoga tego typu w innej gminie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 11. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 13. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymania jednorazowej 

zapomogi ,, Urodziny 1000+ ”, w szczególności warunku zamieszkiwania wraz z dzieckiem na terenie 
gminy Lipie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu może zlecić przeprowadzenie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego w podanym przez wnioskodawcę miejscu zamieszkania celem 
ustalenia stanu faktycznego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.
 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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       Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XL/289/2017   

Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI  

Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA ,,Urodziny 1000+” 

 

1.Dane wnioskodawcy 

Imię 

 

 

Nazwisko 

PESEL 

 

 

Data urodzenia 

Stan cywilny 

 

 

Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania 

 

 

Telefon 

 

2. Wnoszę o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka na: 

Lp. Imię i nazwisko dziecka 

 

Data urodzenia PESEL 

 

1. 

 

   

 

2. 

 

   

 

3. 
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3. W skład rodziny wchodzą: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
PESEL 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Proszę o przekazanie przyznanej zapomogi na niżej wskazane konto bankowe:  

Imię i nazwisko właściciela konta:........................................................................................... 

Pełna nazwa banku.................................................................................................................. 

Nr rachunku bankowego: 

 

 

                         

 

Oświadczam, że: 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. ................................................................... 

2. ...................................................................    

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

       ......................................................... 

        (data, podpis wnioskodawcy) 
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POUCZENIE 

 

1. Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, rodzicowi zastępczemu 

dziecka zamieszkałemu i posiadającemu zameldowanie na pobyt stały w gminie Lipie na każde 

żywo urodzone dziecko w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przysługuje jednorazowa 

zapomoga ,,Urodziny 1000 +” w wysokości 1000,00 zł wypłacana ze środków własnych gminy. 

2. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom wymienionym w pkt. 1 jeżeli osoba ubiegająca się 

zamieszkuje w sposób nieprzerwany przed urodzeniem się dziecka w gminie Lipie przez okres  

co najmniej jednego miesiąca przed dniem porodu i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem 

 w gminie Lipie w chwili składania wniosku i wydania ostatecznej decyzji. 

3. Zapomoga przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodów rodziny. 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu  

w terminie do trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. 

5. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną, pieczą 

zastępczą albo dziecka przysposobionego – w terminie do trzech miesięcy od dnia objęcia 

dziecka opieką, pieczą zastępczą albo przysposobieniem, nie później jednak niż do ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia. 

6. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Do wniosku należy dołączyć: 

 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, 

 dokument tożsamości obojga rodziców lub opiekunów, 

 oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzica/opiekuna prawnego wraz z dzieckiem na terenie 

gminy Lipie, w przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną, faktyczną 

albo dziecka objętego opieką rodziców zastępczych – stosowne prawomocne postanowienie 

sądu, 

 zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, 

             że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 

             dnia porodu, 

 oświadczenie, że matka/ojciec lub opiekunowie nie ubiegają się lub nie została im przyznana 

jednorazowa zapomoga tego typu w innej gminie, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Wypłata jednorazowej zapomogi następuje na wskazany we wniosku numer rachunku 

bankowego lub w kasie GOPS w Lipiu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 

 

                                                                                           ......................................................... 

                                                                                  (data, podpis wnioskodawcy) 
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       Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XL/289/2017   

Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

………………………………… 

Imię, nazwisko 

 

…………………………………. 

Adres 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

WRAZ Z DZIECKIEM NA TERENIE GMINY LIPIE 

 

Oświadczam, że zamieszkiwałem/am w sposób nieprzerwany przed urodzeniem się dziecka  

w gminie Lipie przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem  

porodu i nadal zamieszkuję na terenie gminy Lipie wraz z moim  

dzieckiem  ............................................................................... na które ubiegam się 

                                            (imię i nazwisko dziecka)                                              

o przyznanie  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „ Urodziny 1000 + ”.                       

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.                                                          

 

 

                                                                        ................................................................... 

                                                                                                   ( data, podpis wnioskodawcy) 
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          Załącznik Nr 3  

   do Uchwały Nr XL/289/2017   

   Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

 

 

............................................................ 
              Imię i nazwisko 

 

............................................................ 
       Adres 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że na dziecko ………………………………………. nie ubiegałem/am się i nie 

                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

została mi przyznana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tego typu w innej 

gminie. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.       

 

 

        ....................................................... 
               ( data i podpis wnioskodawcy) 
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           Załącznik Nr 4  

    do Uchwały Nr XL/289/2017   

    Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

 

..................................................      ……………………………… 
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej                                                                               (miejscowość  i data) 

praktyki lekarskiej/praktyki położnej) 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 
lekarskie/wystawione przez lekarza/położną 

potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż  

od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”  

 

Pani.............................................................................................................................................. 

                                                            ( imię i nazwisko) 

Numer PESEL, nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

..................................................................................................................................................... 

zamieszkała.................................................................................................................................. 

                                                           ( adres zamieszkania) 

 

pozostawała pod opieką medyczną od...............................................tygodnia ciąży do porodu. 

Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych: 

1) pierwszy trymestr ciąży …………………………………………………….. 

2) drugi trymestr ciąży…………………………………………………………… 

3) trzeci trymestr ciąży…………………………………………………………… 

 

 

      …………………………………………. 

            ( pieczątka i podpis lekarza/położnej) 
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             Załącznik Nr 5  

      do Uchwały Nr XL/289/2017   

      Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

..................................................................                                      ........................................ 
Imię i nazwisko wnioskodawcy        miejscowość, data 

     
    
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych 

osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.922 t.j.) 

w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez: 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPIU 

dla celów związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka ,,Urodziny 1000 +”. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych 

osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

...............................................................                           .......................................................... 

   (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                                          (data i podpis składającego oświadczenie) 
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