
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU 

URODZENIA DZIECKA 

na podstawie uchwały XXII/201/20 Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany 

uchwały nr XLIII/411/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 11 listopada 2018r. w sprawie: Gminnego Programu 

Pomocy Rodzinie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29.12.2020r. poz. 8653)  

 
Część I    

1. Dane osoby ubiegającej się: 

Imię  Nazwisko 

PESEL*) 

Stan cywilny Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania Telefon 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

 

2. Wnoszę o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka  

na następujące dziecko/dzieci: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 

1.   

2.   

3.   

 

3. Dane członków rodziny 

W skład rodziny wchodzą: 

1  ................................................................................................................................................................................. 

  (imię i nazwisko    stopień pokrewieństwa    PESEL*)     

2  .................................................................................................................................................................................  

  (imię i nazwisko    stopień pokrewieństwa    PESEL*)     

3  .................................................................................................................................................................................  

  (imię i nazwisko    stopień pokrewieństwa    PESEL*)     

4  .................................................................................................................................................................................  

  (imię i nazwisko    stopień pokrewieństwa    PESEL*)     

5  .................................................................................................................................................................................  

  (imię i nazwisko    stopień pokrewieństwa    PESEL*)     

6  .................................................................................................................................................................................  

  (imię i nazwisko    stopień pokrewieństwa    PESEL*)     

 

 



Część II 

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia 

dziecka  

Oświadczam, że: 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka, 

- posiadającemu pełne prawa rodzicielskie do dziecka 

- zamieszkuje na pobyt stały na terenie Gminy Spytkowice 

                                                                                                                         ......................................................... 

        (data, podpis osoby ubiegającej się) 

Pouczenie 

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka zwane dalej świadczeniem w wysokości 1.000 zł 

na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu 

jednorazowe świadczenia w wysokości 1.000 zł na każde dziecko. Natomiast w przypadku urodzenia trojga lub 

więcej dzieci podczas jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 2.000 zł 

na każde dziecko. 

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednemu z rodziców dziecka 

posiadającemu pełne prawa rodzicielskie, zamieszkałemu na pobyt stały na terenie Gminy Spytkowice, 

niezależnie od wysokości dochodów. 

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka może zostać wypłacone z tytułu urodzenia 

dziecka tylko jeden raz. 

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka składa się                                 

w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Spytkowicach w terminie  12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. 

 

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

........................................................... 

(data, podpis osoby ubiegającej się) 

OŚWIADCZENIE  

Proszę o przekazywanie należnego mi świadczenia: 

 na rachunek  

                                                    

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

           

                ......................................................... 

 (data, podpis osoby ubiegającej się) 


