UCHWAŁA NR IX/69/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z tytułu urodzenia żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka zamieszkałemu wraz z dzieckiem na terenie
Gminy Pszczółki, przyznaje się, niezależnie od dochodów, jednorazowe wsparcie rzeczowe, zwane dalej
„Maćkowym”, o wartości do 200,00 zł na jedno dziecko.
2. „Maćkowe” przysługuje na dziecko urodzone od 19 listopada 2018 r.
§ 2. 1. „Maćkowe” jest przyznawane na podstawie wniosku osoby uprawnionej.
2. Skład wyprawki dla dziecka pn. „Maćkowe” oraz wzór wniosku wraz z listą niezbędnych dokumentów,
o którym mowa w ust.1, zostanie określony w drodze zarządzenia Wójta.
3. Wniosek o przyznanie „Maćkowego” składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
od dnia 1 września 2019 r., w terminie:
1) 30 dni od narodzenia dziecka urodzonego po 1 września 2019 r.,
2) do 30 września 2019 r. w przypadku dziecka urodzonego w okresie od 19 listopada 2018 r. do 31 sierpnia
2019 r.
4. Wniosek o przyznanie „Maćkowego” złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pszczółki oraz na gminnej tablicy
ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała jest uzasadniona chęcią wsparcia rodzin z Gminy Pszczółki w pierwszym etapie
życia dziecka. Przepisy art. 18, art. 71 i art. 72 Konstytucji RP wyraźnie wskazują na potrzebę podjęcia
przez władzę publiczną starań zmierzających do ochrony i pomocy rodzinie, zaś art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do jego zadań zalicza prowadzenie polityki prorodzinnej.
Realizując politykę pronatalistyczną państwa, nowo narodzeni Mieszkańcy Gminy Pszczółki oraz
dzieci urodzone po 19 listopada 2018 r. otrzymają od Wójta podstawowe akcesoria, które pomogą w
budowaniu więzi z Gminą Pszczółki od pierwszych dni życia. Powitanie nowego Mieszkańca Gminy
Pszczółki ma wesprzeć rodziców w przygotowaniu niezbędnych rzeczy dla dziecka oraz podkreślić, jak
bardzo dla Włodarzy liczy się każdy nowonarodzony Mieszkaniec Gminy Pszczółki.
Wyprawka o wartości do 200,00 zł będzie obejmowała kosmetyki, tekstylia oraz inne akcesoria
niezbędne do właściwej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, udzielenie wsparcia w ww. formie musi zostać podjęte w formie uchwały.
Szczegółowe zasady przyznawania „Maćkowego” – wniosek, zasady rozpatrywania oraz szczegółowy skład
wyprawki zostaną ustalone w drodze zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki.
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