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OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej
z tytułu urodzenia się dziecka
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie
ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr LXIII/913/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r.
poz. 7729),
2) Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WN-II.4131.1.1.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 821)
3) Uchwałą Nr LXVIII/995/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
XL/540/12 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 1967)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 6 – 7 uchwały nr XL/540/12 z dnia 21 marca 2012 r., które stanowią:
„§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Małopolskiego.”;
2) § 2 – 4 uchwały Nr LXIII/913/12 z dnia 19 grudnia 2012 r., które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Małopolskiego.”
3) § 2 – 3 uchwały Nr LXVIII/995/13 z dnia 27 lutego 2013 r., które stanowią:
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa
Małopolskiego."
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
Załącznik
do OBWIESZCZENIA
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 maja 2017 r.
UCHWAŁA NR XL/540/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)1) oraz art. 22 a ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)2), Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:
§ 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kraków polityki prorodzinnej – ustanawia się zapomogę
finansową z tytułu urodzenia się dziecka.
§ 2. 1. Na każde urodzone, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miejskiej Kraków przysługuje
jednorazowa zapomoga finansowa (zwana dalej świadczeniem) w wysokości 1 000 zł.
2. Jednorazowa zapomoga finansowa przysługuje osobom, o których mowa w, § 2 ust. 1, jeżeli dochód
rodziny ustalony na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 850 zł, z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Podstawę realizacji świadczenia stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej złożony wraz z aktem
urodzenia dziecka, dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Krakowie uprawnionych osób, co najmniej
od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka, dokumentem potwierdzającym zamieszkanie dziecka
w Krakowie oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość osiągniętych dochodów.
4. uchylony3)
5. Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub
rodziców adopcyjnych.
6. Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione.
7. W przypadku, gdyby otrzymane świadczenie mogło spowodować utratę przez zainteresowanego innych
świadczeń, na wniosek osoby uprawnionej świadczenie może zostać wypłacone w kwocie niższej, niż
określona ust. 1.
8. Osobom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości
dochodu.

Tekst jednolity został ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r., poz. 730
Tekst jednolity został ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz.1518, 1579, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 624,777
3)
Stwierdzenie nieważności Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WN-II.4131.1.1.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia
18 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz.821)
1)
2)
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§ 3. 1. W przypadku dziecka przysposobionego do wniosku należy dołączyć prawomocny wyrok sądu
rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno opiekuńczego o prowadzonym postepowaniu sądowym, w sprawie o przysposobienie dziecka.
2. Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami, powinien być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną, albo
dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później
niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
3. Zapomogę przeznacza się na wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi nie refundowanymi
przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub na wydatki związane z bezpośrednimi potrzebami osobistymi dziecka.
4. uchylony 4)
5. uchylony5)
§ 4. 1. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.
2. W celu wykonania uchwały Prezydent Miasta przeprowadzi akcję informacyjną w szpitalach, w których
działają oddziały położnicze.
3. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia powinno być przeprowadzone w ciągu dwóch miesięcy
od momentu złożenia wniosku.
§ 5. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:
1) uchwała Nr CX/106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej
zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka;
2) uchwała Nr LXXXIV/1114/09 z dnia 4 listopada 2009 r. z zastrzeżeniem ust. 2
2. Sprawy o świadczenia rodzinne z tytułu jednorazowej zapomogi rodzinnej z tytułu urodzenia się dziecka,
do którego prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu na
zasadach i w trybie określonych w przepisach uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja
2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka zmienionej
uchwałą Nr LXXXIV/1114/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Stwierdzenie nieważności Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WN-II.4131.1.1.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia
18 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz.821)
5)
Stwierdzenie nieważności Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr WN-II.4131.1.1.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia
18 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz.821)
4)

