GMINNA - JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

KOMU PRZYSŁUGUJE:

Zapomoga przysługuje osobie uprawnionej, zamieszkałej w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed
dniem urodzenia dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Łomży, niezależnie od ich
dochodów. Opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
TERMINY:
Wniosek składa się nie później niż przed upływem 12 miesięcy od narodzin dziecka, a w przypadku gdy
wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w
terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do czasu
pozostawania przez dziecko pod opieką osoby uprawnionej. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
ZAŁĄCZNIKI:
Kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z kserokopią dowodów tożsamości rodziców,
opiekunów faktycznych lub prawnych dziecka oraz oświadczeniem osób uprawnionych stwierdzających, że
na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymały oraz nie ubiegają się o zapomogę przyznawaną na podstawie
art. 22a ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z innej jednostki samorządu
terytorialnego.
W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna prawnego do wniosku dołącza się zaświadczenie
właściwego sądu potwierdzające ustanowienie opieki lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o
ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka.
W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna faktycznego do wniosku dołącza się zaświadczenie
właściwego sądu potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenie o
dacie objęcia dziecka opieką.
W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się odpis prawomocnego
orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.
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JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK POPRAWNIE:

Wniosek powinien być wypełniony przez dwóch rodziców dziecka.
Stronę pierwszą dotyczącą danych wnioskodawcy, danych dziecka oraz wypłaty świadczenia wypełnia i
podpisuje rodzic ubiegający się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Druga strona wniosku zawiera Oświadczenie drugiego rodzica dziecka. Tą część wypełnia i podpisuje drugi
rodzic.
Trzecią część dotyczącą pouczeń podpisuje wnioskodawca.

WZÓR WNIOSKU:

PUNKT 1 Dane wnioskodawcy.

PUNKT 2 Dane dziecka/ci.
PUNKT 3 Załączniki – pamiętaj o wykonaniu ksero dokumentów,

Nr konta bankowego.

Oświadczenie drugiego rodzica dziecka.

DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY

DATA, PODPIS DRUGIEGO RODZICA

POUCZENIA

DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY

