
UCHWAŁA NR 3.22.2018
RADY GMINY PANKI

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tutułu urodzenia dziecka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. Na drugie i każde kolejne żywo urodzone dziecko podczas jednego porodu, matce lub ojcu dziecka 
zamieszkującemu i posiadającemu zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Panki przysługuje 
jednorazowa zapomoga w wysokości 1000,00 zł, wypłacana ze środków własnych gminy, zwana dalej 
zapomogą.

§ 2. Zapomoga, o której mowa w § 1 przysługuje, gdy spełnione są równocześnie następujące warunki:

a) gdy urodzi się więcej niż jedno żywo urodzone dziecko podczas jednego porodu,

b) zapomoga przysługuje na drugie i każde kolejne żywo urodzone dziecko podczas jednego porodu.

c) osoba ubiegająca się o zapomogę zamieszkuje i jest zameldowana w sposób nieprzerwalny przed 
urodzeniem się dziecka w Gminie Panki przez okres, co najmniej 3 miesiące przed dniem porodu i nadal 
zamieszkuje wraz z dzieckiem w Gminie Panki w chwili składania wniosku i wydania decyzji.

d) zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

§ 3. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom uprawnionym, niezależnie od dochodów rodziny.

§ 4. Zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na drugie i każde kolejne żywo urodzone 
dziecko podczas jednego porodu.

§ 5. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pankach, działając z upoważnienia Wójta Gminy Panki.

§ 6. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pankach w terminie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka.

§ 7. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- wniosek złożony został po terminie, o którym mowa § 6 niniejszej uchwały,

- wnioskodawca nie zamieszkuje i nie posiada meldunku na pobyt stały w Gminie Panki przez okres, co 
najmniej 3 miesiące przed dniem porodu i nie zamieszkuje wraz z dzieckiem i nie posiada meldunku na 
pobyt stały Gminie Panki w chwili składania wniosku i wydania decyzji.

- jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

§ 8. Zapomogę przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do 
uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3.22.2018

Rady Gminy Panki

z dnia 5 grudnia 2018 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA 
SIĘ DZIECKA

1. Dane wnioskodawcy 

Imię Nazwisko

PESEL Data urodzenia

Stan cywilny Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania Telefon

Wnoszę o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na: 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL 

1.

2.

3.

W skład rodziny wchodzą: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL

Proszę o przekazanie przyznanej zapomogi na niżej wskazane konto bankowe:

Imię i nazwisko właściciela konta:...........................................................................................

Id: 1C152FC6-9556-444A-B837-79B10AD80AA1. Podpisany Strona 1



Pełna nazwa banku..................................................................................................................

Nr rachunku bankowego:

Oświadczam, że:

- powyższe dane są prawdziwe,

- jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

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

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

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

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

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

(data, podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE

Matce lub ojcu dziecka zamieszkałemu i posiadającemu zameldowanie na pobyt stały w gminie Panki na 
drugie i każde kolejne żywo urodzone dziecko podczas jednego porodu przysługuje jednorazowa zapomoga 
w wysokości 1000,00 zł wypłacana ze środków własnych gminy.

1. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom wymienionym w pkt. 1 jeżeli osoba ubiegająca się 
zamieszkuje i jest zameldowana na pobyt stały w sposób nieprzerwany przed urodzeniem się dziecka w gminie 
Panki przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem porodu i nadal zamieszkuje i jest zameldowana na pobyt 
stały w gminie Panki w chwili składania wniosku i wydania ostatecznej decyzji.

2. Zapomoga przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodów rodziny.

3. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach 
w terminie do trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

4. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Do wniosku należy dołączyć:

üOświadczenie/ zaświadczenie o zamieszkiwaniu i zameldowaniu na pobyt stały rodzica na terenie gminy 
Panki,

üzaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że kobieta 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,

üoświadczenie, że matka/ojciec nie ubiegają się lub nie została im przyznana jednorazowa zapomoga tego 
typu w innej gminie,

üoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Wypłata jednorazowej zapomogi następuje przelewem na wskazany we wniosku numer rachunku 
bankowego lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego Kłobuck oddział w Pankach.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

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

(data, podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3.22.2018

Rady Gminy Panki

z dnia 5 grudnia 2018 r.

…………………………………

Imię, nazwisko

………………………………….

Adres

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU I ZAMELDOWAMNIU NA POBYT STAŁY NA TERENIE 
GMINY PANKI

Oświadczam, że zamieszkiwałem/am i posiadałem/am meldunek na pobyt stały w sposób nieprzerwany 
przed urodzeniem się dziecka w gminie Panki przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem porodu 
i nadal zamieszkuję i posiadam meldunek na pobyt stały na terenie gminy Panki.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

( data, podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 3.22.2018

Rady Gminy Panki

z dnia 5 grudnia 2018 r.

....................................................
Imię nazwisko

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

....................................................
adres

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na dzieci:

1. ……………………………………….

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

5. ………………………………………..

(imiona i nazwiska dzieci)

nie ubiegałem/am się i nie została mi przyznana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
tego typu w innej gminie.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

( data i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 3.22.2018

Rady Gminy Panki

z dnia 5 grudnia 2018 r.

..................................................……

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej

praktyki lekarskiej/praktyki położnej

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

(miejscowość  i data)

ZAŚWIADCZENIE
lekarskie/wystawione przez lekarza/położną 

potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż  
od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka”  

Pani..............................................................................................................................................

( imię i nazwisko)

Numer PESEL, nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

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

zamieszkała..................................................................................................................................

( adres zamieszkania)

pozostawała pod opieką medyczną od...............................................tygodnia ciąży do porodu.

Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) pierwszy trymestr ciąży ……………………………………………………..

2) drugi trymestr ciąży……………………………………………………………

3) trzeci trymestr ciąży……………………………………………………………

.....................…………………………………

( pieczątka i podpis lekarza/położnej)
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 3.22.2018

Rady Gminy Panki

z dnia 5 grudnia 2018 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str.1) przysługują Pani/Panu 
niżej określone prawa.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pankach (GOPS Panki) jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pankach. Administrator danych osobowych – Kierownik GOPS Panki - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów 
o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które 
Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych na etapie składania wniosku wiązać się będzie z brakiem 
możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą 
przekazywane do państw trzecich.

5. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie 
pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego zgodnie z:

z uchwałą Rady Gminy Panki w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz 
w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej 
podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane 
i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do 
wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń, o które Państwo się ubiegają. Dane 
osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOPS Panki. 
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy 
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Panki, 42-140 Panki, ul. 
Tysiąclecia 5, NIP 575-20-54-525, w imieniu, której działa jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5, reprezentowana przez Kierownika GOPS przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik GOPS Panki.

6. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania GOPS Panki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w GOPS Panki za pomocą adresu e-mail: g.pietruszka@odo-
iod.pl .

7. Więcej informacji dotyczących informacji o przetwarzaniu danych osobowych w GOPS Panki dostępna 
jest na stronie internetowej: www.gopspanki.bip.gov.pl 

Panki, dn. ……………………..………….

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

( podpis )
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać
zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

- Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy.
- W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga.
- Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy.

Przewodnicząca Rady

mgr Katarzyna Gierak
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