
UCHWAŁA NR XXVIII/229/21 
RADY GMINY HERBY 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. 
z 2020 r poz. 111 z późn. zm) Rada Gminy Herby 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Herby przyznaje się jednorazową zapomogę finansową  
w wysokości 1.500 zł  z tytułu urodzenia się każdego żywego dziecka. 

§ 2. Jednorazowa zapomoga przyznawana jest matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu  dziecka 
bez względu na ich dochód, zwanym dalej uprawnionym. 

§ 3. Zapomoga  przysługuje, jeżeli  uprawniony zamieszkuje na terenie Gminy Herby przez okres co 
najmniej 12  miesięcy  przed dniem urodzenia się dziecka  oraz w dniu złożenia wniosku o zapomogę. 

§ 4. Zapomoga nie przysługuje jeżeli: 

1) Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

2) Uprawiony uzyskał lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną 
na podstawie uchwały wydanej w oparciu o  art. 22 a ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach 
rodzinnych. 

3) Dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo  z jakichkolwiek  przyczyn w dniu złożenia 
wniosku  nie pozostaje  pod stałą  pieczą osób uprawnionych. 

§ 5. 1. Jednorazową zapomogę przyznaje Wójt w drodze decyzji na wniosek uprawnionego, składany 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach. 

2. Wniosek o jednorazową zapomogę składa się  nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia 
urodzenia dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka  
przysposobionego w terminie 6 miesięcy od dnia ustanowienia opieki  lub przysposobienia. 

3. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi złożony po terminie określonym w ust. 2 pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 

§ 6. Do wniosku załącza się: 

1) oświadczenie uprawnionego o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Herby przez co najmniej 12 miesięcy 
przed urodzeniem dziecka, 

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, 

3) oświadczenie, iż osoby uprawnione nie otrzymały i nie ubiegają się w innej gminie o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, przyznawanej  na podstawie uchwały wydanej w oparciu o  
art. 22 a ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach rodzinnych. 

4) zaświadczenie lekarskie  lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że kobieta 
pozostawała pod opieką medyczną  co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 

§ 8. Traci moc uchwała IV/24/15 Rady Gminy Herby z dnia 23 lutego 2015 r w sprawie  jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Józef Kozielski 
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