
UCHWAŁA NR XVII/257/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz 
art. 22a ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2220, poz.1497, poz. 1544 i poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 303, 
poz. 577, poz. 730, poz. 752, poz. 924 i poz. 1394; M.P. z 2018 r. poz. 1099) Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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” wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł na każde urodzone, żywe dziecko, 
z zastrzeżeniem ust. 1a.”;

2) w § 2 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w § 4

ust. 6 przyznaje się na to dziecko świadczenie w wysokości 1000 zł.”;
3) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Świadczenie na dziecko przysługuje na podstawie zaświadczenia 
potwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie i po porodzie do ukończenia 
1. roku życia dziecka, wystawione przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, 
neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Zaświadczenie to 
należy przedłożyć wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2. Przepisy uchwały zmienianej w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą 
uchwałą do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2019 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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