JEDNORAZOWA  ZAPOMOGA  Z TYTUŁU  URODZENIA  DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
	matce lub ojcu dziecka,

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu- może je wystawić lekarz lub położna.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany.
3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
4. W przypadku zameldowania w innej gminie – zaświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenie w innej gminie
5. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
6. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
7. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
8. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
9. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
10. orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego dziecka.
9. numer rachunku bankowego na które ma zostać przekazane świadczenie. 

