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UCHWAŁA NR XXIX/350/20
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
„Międzyzdrojskie becikowe”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020
poz.713 i poz. 1378) oraz art. 22a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111, zm.Dz. U. z 2018 r. poz. 730) Rada Miejska w Międzyzdrojach, uchwala, co
następuje:
§ 1. W związku z realizacją zadania własnego Gminy Międzyzdroje, jakim jest polityka prorodzinna oraz
wprowadzeniem programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca Uchwałą nr X/103/19 Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska
Karta Mieszkańca (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 28.06.2019 r. poz. 3552) 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 01.01.2021 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 Międzyzdroje o ile posiada ważną, imienną
Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca.
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 urodzenie dziecka.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy złożyć w 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 dziecka opieką prawną, faktyczną lub przysposobieniem, lecz 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
wnioskodawcy o objęciu dziecka opieką.
5. W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku załącza się odpis
prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.
§ 5. 1. Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:
1) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku
nie pozostaje pod opieką żadnego z rodziców;
2) przekroczony został termin na złożenie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§ 6. 1. Burmistrz Międzyzdrojów realizuje zadanie w zakresie świadczenia, jako zadanie własne gminy.
2. Świadczenie przyznaje Burmistrz Międzyzdrojów w drodze decyzji administracyjnej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 lipca 2021 r i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Węglorz

Id: 5D0566E3-F310-435C-9ACF-880355B9FE33. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE
Biorąc pod uwagę przyjętą uchwałę nr X/103/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca można uznać, że
świadczenie pieniężne tzw. Międzyzdrojskie becikowe wpisuje się w politykę prorodzinną, promocyjną i
społeczną Gminy Międzyzdroje. Wobec powyższego, dostrzegając w dalszym ciągu chęć wsparcia
mieszkańców Gminy Międzyzdroje, jako miejsca przyjaznego rodzinie, stwierdzono zasadność
wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Międzyzdrojskie becikowe” wypłacanego jednorazowo w
wysokości 500,00 zł na każde dziecko od 2021 roku.
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