
UCHWAŁA NR XXII/205/13 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 21 maja 2013 r. 

 

 

w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo – wychowawczy rodzin, 

w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 

z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 39, art. 41, art. 110 

ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 182 

i poz. 509) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

§. 1. W związku z realizacją przez Gminę Widawa polityki prorodzinnej wprowadza 

się na terenie Gminy Widawa działania wspierające proces opiekuńczo – wychowawczy 

rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci, w ramach 

którego ustanawia się formę wsparcia w postaci środków finansowych na pomoc w opiece 

nad dziećmi. 

 

§ 2. 1. Rodzinie, o której mowa w § 1, przysługuje prawo uzyskania wsparcia 

w formie środków finansowych na pomoc w opiece nad dziećmi do kwoty 2 000,00 zł 

miesięcznie przez okres 3 lat, licząc od miesiąca złożenia wniosku. 

2. Wniosek o uzyskanie wsparcia finansowego składa się w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Widawie. 

3. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest poprzez wypłatę 

zasiłku celowego, a w przypadku uzyskania przez rodzinę dochodu przekraczającego kwoty, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – specjalnego zasiłku celowego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


