U C H W A Ł A Nr 291 /V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 28 stycznia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
oraz zasad jej udzielania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 22a ust. 1 i ust. 3 ustawy z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 519/IV/06 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zapomoga, o której mowa w § 1, przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, niezależnie od wysokości dochodów.”
2. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Józefowa.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Zapomogę wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej, złożony najpóźniej w terminie
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego
opieką prawną - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, pod warunkiem nie
otrzymania wcześniej tej zapomogi przez rodziców dziecka.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka
oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy, a w przypadku, gdy
wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu
opiekuna prawnego dziecka”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Jak wynika ze specyfiki rozpatrywanych wniosków o udzielenie jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka istnieje potrzeba rozszerzenia kręgu uprawnionych o opiekuna
prawnego dziecka. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy sąd rodzinny ustala opiekuna prawnego
dziecka w przypadku matki nieletniej. Z propozycją rozszerzenia kręgu uprawnionych wystąpiła
również Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
Ponadto proponuje się wydłużenie terminu składania wniosku o jednorazową zapomogę z
3 miesięcy do 12 miesięcy. Powyższe rozwiązanie umożliwi osobom uprawnionym, a
szczególnie opiekunom prawnym dziecka, ubieganie się o przedmiotowe świadczenie i ma
znaczenie zwłaszcza w sytuacji przeciągających się postępowań sądowych.

