
UCHWAŁA NR VIII/90/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
„Kołobrzeskie becikowe”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 22a ust.1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, 2354, z 2019 r. 
poz. 60) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją zadania własnego Gminy Miasto Kołobrzeg, jakim jest 
polityka prorodzinna oraz wprowadzeniem programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca 
Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia i realizacji programu pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 1622) – ustanawia się jednorazową zapomogę 
finansową z tytułu urodzenia się dziecka, zwaną dalej świadczeniem.

§ 2. 1. Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł na każde urodzone, żywe dziecko.
2. Świadczenie przysługuje na dzieci urodzone od 01.07.2019 r.
3. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu.
§ 3. 1. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub 

faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg. 

2. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców.
3. W przypadku zbiegu praw osób uprawnionych do świadczenia jest ono przyznawane 

tej osobie, która pierwsza złożyła wniosek.
§ 4. 1. Podstawę realizacji świadczenia stanowi złożenie niżej wymienionych 

dokumentów:
1) pisemnego wniosku osoby uprawnionej;
2) dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w Kołobrzegu uprawnionych osób, co 

najmniej od dwunastu miesięcy przed dniem urodzenia się dziecka;
3) posiadanie aktualnej „Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca”.

2. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka, a gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo 
przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką prawną, faktyczną lub 
przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna prawnego do wniosku załącza się 
zaświadczenie sądu rodzinnego potwierdzające ustanowienie opieki lub odpis 
prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka.

4. W przypadku wniosku złożonego przez opiekuna faktycznego do wniosku załącza się 
zaświadczenie sądu rodzinnego potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie 
dziecka oraz oświadczenie o objęcie dziecka opieką.

5. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku załącza się 
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.
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§ 5. 1. Świadczenie nie przysługuje w przypadkach, gdy:
1) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu 

złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą opieką żadnego z rodziców;
2) w innej gminie została pobrana zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przyznana na 

podstawie art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);

3) wniosek został złożony po upływie terminu określonego w § 4 ust 2 uchwały.
§ 6. 1. Prezydent Miasta Kołobrzeg realizuje zadanie w zakresie świadczenia, jako 

zadanie własne gminy.
2. Świadczenie przyznaje Prezydent Miasta Kołobrzeg w drodze decyzji administracyjnej.
3. Prezydent Miasta Kołobrzeg może upoważnić w formie pisemnej Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, a także inną osobę na wniosek Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowania
w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1  lipca 2019 r. i  podlega opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak
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