Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data wpływu/podpis i pieczęć osoby
przyjmującej wniosek

Dział Pomocy Środowiskowej
Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3
Znak sprawy:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI
Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
1. Dane osoby ubiegającej się:
Imię i nazwisko
PESEL

NIP

Obywatelstwo¹

Telefon

Miejsce zamieszkania

¹ w przypadku cudzoziemców podać numer identyfikacji ( numer paszportu )
2. Wnoszę o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
3. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
a/ ..........................................................................
b/ ..........................................................................
c/ ..........................................................................
d/ .........................................................................
4. Sposób wypłaty przyznanego świadczenia:
1/ kasa MOPS

2/ na rachunek bankowy



PESEL

Nazwa banku
Nr rachunku

Pouczenie:
Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) w związku z §2, §3 i §4 Uchwały Nr
39/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2006r. w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego
dziecka/dzieci przysługuje w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko - matce lub ojcu albo
opiekunowi prawnemu dziecka na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie Miasta
Przemyśla od co najmniej roku przed dniem urodzenia dziecka lub zameldowanym na okres
czasowy w lokalach socjalnych na terenie Miasta Przemyśla od co najmniej roku przed dniem
urodzenia dziecka. Prawo do jednorazowej zapomogi przysługuje osobom, o których mowa
powyżej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o
pomocy społecznej. W przypadku, gdy jedno z rodziców lub opiekunów prawnych wymienionych
powyżej posiada miejsce stałego zameldowania i zamieszkania na terenie innej gminy warunkiem
przyznania zapomogi jest złożenie przez te osobę pisemnego oświadczenia, że nie korzysta ona z
zapomogi na terenie gminy jej stałego zameldowania.
Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin
dziecka/dzieci.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka może być wypłacona wyłącznie przez
jeden organ właściwy i tylko jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka!
Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 kk za złożenia zeznań niezgodnych z
prawdą, oświadczam, że przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym oraz, że zapoznałem/am się z pouczeniem zawartym w formularzu wniosku.
Oświadczam jednocześnie, że ojciec/matka dziecka nie zamieszkuje i nie ubiega się o powyższe
świadczenie w innej gminie.
/...................................................../
(data, miejscowość)

/..................................................../
(podpis osoby ubiegającej się)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: (oryginały do wglądu)
1) kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport,
karta pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium RP);
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę
urodzenia dziecka;
3) dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (dowód osobisty,
urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy);
4) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o nie ubieganiu się o powyższe świadczenie przez
ojca/matkę dziecka, jeżeli zamieszkuje on/ona na terenie innej gminy niż Gmina Miejska
Przemyśl.

