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z dnia
01.04.2016 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
18.06.2018 r.

NAZWA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z
TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku, w sprawach szczególnie
skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
WYMAGANE DOKUMENTY



-

-

-

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Załączniki:
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b wysokości przychodu
c) stawce podatku
d) wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
3) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie
sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o
przysposobienie dziecka,
4) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.
Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

OPŁATY
Nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA






Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1952 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i
specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla
opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Kard, Płac i Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 19
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 760, fax: +48 52 58 70 760
e-mail: rodzinne@sicienko.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE







Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 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
przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po
terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie
zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

