
Załącznik 
do uchwały Nr 23/VI/15 
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 27 luty 2015 
 
 

WNIOSEK 

o ustalenie prawa do gminnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 

1. Dane osoby ubiegającej się o prawo do gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: 

Imię 

 
Nazwisko 

Numer PESEL 

 
Data urodzenia 

Stan cywilny 

 
Obywatelstwo Nr telefonu 

Adres zameldowania na pobyt stały 

 
Faktyczne miejsce zamieszkania 

 
 

2. Dane drugiego rodzica: 

Imię 

 
Nazwisko 

Numer PESEL 

 
Data urodzenia 

Stan cywilny 

 
Obywatelstwo Nr telefonu 

Adres zameldowania na pobyt stały 

 
Faktyczne miejsce zamieszkania 

 

 
 
3. Wnoszę o ustalenie prawa do gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: 
L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia PESEL 

1.    

2.    

 
 

…............................................................................................................................................. 
(miejscowość, data i podpis osoby składającej wniosek) 

 
 



Oświadczam pod odpowiedzialnością karną (art. 233 §1 KK), że zamieszkuję wraz  
z urodzonym dzieckiem na terenie Gminy Szydłowiec i zamieszkiwałem(am), ·przez co 
najmniej 1 rok przed urodzeniem się dziecka. 
 
Dołączam oświadczenie osób uprawnionych stwierdzające, że na wskazane we wniosku 
dziecko nie otrzymałem/AM/ z innej jednostki samorządu terytorialnego gminnej zapomogi z 
tytułu urodzenia dziecka. 

 
 

…............................................................................................................................................. 
(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 

POUCZENIE 
 

Gminna Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 

1. Na każde żywo urodzone dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie Gminy 

Szydłowiec przysługuje jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka zwana 

dalej świadczeniem w wysokości 300 zł na jedno dziecko. 

2. Świadczenie, o którym mowa przysługuje niezależnie od dochodu członków rodziny. 

3. Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie Gminy Szydłowiec, 

co najmniej przez rok przed urodzeniem się dziecka. 

4. W przypadku gdyby otrzymane świadczenie mogło spowodować utratę innych świadczeń na 

wniosek osoby uprawnionej może ono być wypłacone w kwocie niższej niż określono w pkt. 1. 

5. W związku z urodzeniem się jednego dziecka, może być przyznana tylko jedno świadczenie. 

6. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. 

7. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Akt urodzenia dziecka. 

2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się. 

3. Jeżeli organ prowadzący uzna to za konieczne może żądać też innych dokumentów nie 

wymienionych powyżej. 

 


