UCHWAŁA NR XXVII/198/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka "Wyprawka dla
berbecia"
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 i 1378), art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 111), uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z realizacją przez Gminę Szprotawa polityki prorodzinnej, ustanawia się jednorazową pomoc
rzeczową z tytułu urodzenia się dziecka „Wyprawka dla berbecia” zwaną dalej wyprawką oraz określa się
szczegółowe zasady jej przyznawania.
§ 2. 1. Z tytułu urodzenia się dziecka, zamieszkującym na terenie gminy Szprotawa matce lub ojcu dziecka
bądź opiekunowi prawnemu przyznaje się, niezależnie od dochodów, wyprawkę, o wartości 100 zł brutto.
2. Wyprawka przysługuje na każde dziecko urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r.
3. Wyprawka przysługuje jednemu z uprawnionych określonych w ust. 1.
4. Skład wyprawki oraz wzór wniosku, o którym mowa w § 3 zostanie określony w drodze zarządzenia
Burmistrza Szprotawy.
§ 3. 1. Podstawę przyznania wyprawki stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej określonej w § 2 ust. 1.
2. Wniosek o przyznanie wyprawki składa się w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka.
3. Wniosek złożony po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania.
4. W przypadku zbiegu praw osób uprawnionych określonych w § 2 ust. 1 do przyznania wyprawki, wyprawka
przyznana
zostaje
temu
z rodziców
bądź
opiekunów
prawnych,
z którym dziecko wspólnie zamieszkuje oraz który pierwszy złożył wniosek.
§ 4.
§ 5.
Lubuskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Stambulski
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