
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XV/83/15 

Rady Gminy w Jeżowem 

z dnia 4 grudnia 2015 r. 

 

Urząd Gminy Jeżowe 

37-430 Jeżowe 136 a 

 
 
 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI  

Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA  

(wypłacanej ze środków własnych gminy) 

 

 
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 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka  

na następujące dziecko/dzieci: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 

1.  

 

 

2.  

 

 

 
*)

   W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców należy podać serię i numer dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

 

 



 
Część II 

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy 

Oświadczam, że 

- powyższe dane są prawdziwe, 

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

tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków własnych gminy Jeżowe, 

- zamieszkuję wraz z urodzonym dzieckiem na terenie Gminy Jeżowe i zamieszkiwałem(am), 

przez co najmniej 1 rok przed urodzeniem się dziecka. 

- na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymałem(am) z innej jednostki samorządu 

terytorialnego gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

 

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

 (data, podpis osoby ubiegającej się) 

 

 

 

 

Pouczenie 

 

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy Jeżowe 

przysługuje w wysokości 500,00 zł na każde żywo urodzone dziecko. 

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka be względu na wysokość dochodu w 

rodzinie. 

Zapomoga przysługuje jeżeli osoba jest zameldowana i zamieszkuje na terenie gminy Jeżowe 

przez okres co najmniej 1 rok przed urodzeniem się dziecka. 

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub 

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w 

przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo 

przysposobionego – w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 

przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek 

złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE dotyczące formy płatności: 

 

Proszę o przekazywanie należnego mi świadczenia: 

 
 na rachunek bankowy ……………………………………………………………………… 

          (nazwa banku) 

Nr rachunku bankowego 

                                                    

 
Właścicielem rachunku bankowego jest ………………………………………………………. 



 

 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

1. ……………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………... 

 

 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

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

 (data, podpis osoby ubiegającej się) 

 


