
UCHWAŁA NR XXXIV/364/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie 

becikowe”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz.1952 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 
w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXXIII/358/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Otmuchowskie becikowe” zmienia się 
w sposób następujący:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 2 i nadaje mu brzmienie:

„1. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, stale zamieszkującym na terenie Gminy Otmuchów.

2. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem przez jedno z rodziców, świadczenie przysługuje 
rodzicowi wykonującemu władzę rodzicielską w stosunku do dziecka.”.

2. Skreśla się dotychczasową treść § 6 i nadaje mu brzmienie:

„1. Po wpłynięciu wniosku organ wydający decyzję ustala fakt urodzenia dziecka i miejsce 
zamieszkania jego rodziców.

2. W przypadku wątpliwości co do ustaleń, o których mowa w ust. 1 organ może żądać 
przedstawienia oryginałów dokumentów, z których następnie sporządza odpisy i poświadcza ich 
zgodność z oryginałem.”.

3. Po § 7 dodaje się § 8 o treści:

„1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci urodzonych w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.”.

4. Skreśla się dotychczasową treść załącznika do uchwały „WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 
JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA „OTMUCHOWSKIE 
BECIKOWE” ” i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk
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                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/364/2018 

                                                                                       Rady Miejskiej w Otmuchowie 

                                                                                       z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

   
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/358/2018 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Otmuchowie 

                                                                                                   z dnia 28 marca 2018 r. 

 
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia: 

 

 

 

Adres: 

 

 

 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU 

URODZENIA SIĘ DZIECKA „OTMUCHOWSKIE BECIKOWE” 
 

Dane osoby ubiegającej się o zapomogę: 

1. Imię 

 

 

2. Nazwisko 

 

3. PESEL 

 

 

4. Stan cywilny 

5. Nr i seria dowodu osobistego 

 

 

6. Obywatelstwo 

7. Adres zamieszkania/zameldowania 

 

 

8. Telefon 

 

 

Ja niżej podpisany/a zwracam się z wnioskiem o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka „Otmuchowskie becikowe” na rzecz dzieci: 
 

1.………………………………………… ur. dnia ……………….….. PESEL: ……………………….                         
           (imię i nazwisko dziecka) 
 

2. ………………………………………… ur. dnia ……………….….. PESEL: ………………………             
           (imię i nazwisko dziecka) 
 

Oświadczam, że: na terenie Gminy Otmuchów mieszkam bez przerwy od dnia ……………………… 

Proszę o:  

1. Przekazanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na konto bankowe:  
 

Bank ………………………………………………………. 
 

Nr konta …………………………………………………... 
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku………………………………………………………………….. 
 

2. Wypłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.  

………………………………………                                  
                                                                                                                     (data i podpis osoby ubiegającej się) 
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