Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/19 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie trybu składania
i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO WSPARCIA RZECZOWEGO „MAĆKOWE”

§1.
1. Wyprawka przysługuje w formie rzeczowej. Wartość wyprawki wynosi do 200,00 zł na jedno
dziecko.
2. W skład wyprawki wchodzą następujące elementy:
1) Body z długim rękawem;
2) Body z krótkim rękawem;
3) Ręcznik kąpielowy frotte z kapturkiem;
4) Zestaw kosmetyków hipoalergicznych;
5) Książeczka edukacyjna;
6) Torba bawełniana na zamek .
3. Wyprawka przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej.
4. Wyprawka przysługuje matce albo ojcu dziecka lub opiekunowi prawnemu zamieszkałemu
wraz dzieckiem na terenie Gminy Pszczółki, na dziecko urodzone od dnia 19 listopada 2018 r.
§2
1. Wniosek w formie papierowej składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pszczółkach.
2. Warunkiem przyznania wyprawki jest prawidłowe wypełnienie przez wnioskodawcę wniosku,
pod warunkiem że wnioskodawca, spełnia łącznie następujące warunki:
1) zamieszkuje na terenie Gminy Pszczółki;
2) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego
naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pszczółki.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Wnioski o ustalenie prawa do wyprawki będą przyjmowane od dnia 2 września 2019r.
5. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z
załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach. W pierwszych trzech
miesiącach realizacji wyprawki, termin może ulec wydłużeniu.
6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot realizujący świadczenia
telefonicznie informuje wnioskodawcę oraz wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni na poprawę wniosku i/lub uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie
się do wezwania w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
7. Wniosek o przyznanie wyprawki składa się 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.
8. Wniosek o przyznanie wyprawki złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
§3
1. Wyprawka przyznawana jest jednorazowo.

2. Przyznanie wyprawki nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
3. Odmowa przyznania wyprawki następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Wyprawka przekazywana jest wnioskodawcy w ciągu 30 dni od daty pozytywnego
rozpatrzenia wniosku. W pierwszych trzech miesiącach realizacji wyprawki, termin może ulec
wydłużeniu.
5. Wyprawkę przekazuje się na wskazany we wniosku adres zamieszkania wnioskodawcy, lub
też odbiera się osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
6. W przypadku zbiegu prawa do wyprawki osób uprawnionych, wnioski rozpatruje się zgodnie
z kolejnością zgłoszeń.
7. Świadczenie przyznawane jest przez Wójta Gminy Pszczółki i jest finansowane z budżetu
Gminy Pszczółki na podstawie wniosku, po spełnieniu łącznie wszystkich kryteriów
określonych w § 2 ust. 2.
8. Warunkiem przyznania wyprawki jest wypełnienie i złożenie przez wnioskodawcę wniosku,
na zasadach określonych w § 2.
9. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dołączenia innych dokumentów w tym
oświadczeń, w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do wyprawki
wymagają potwierdzenia.
10. Wyprawka nie przysługuje na dziecko urodzone przed 19 listopada 2018 r.;
11. Zabrania się zbywania elementów wyprawki na rzecz osób trzecich.
§4
Od decyzji administracyjnej o której mowa w § 3 ust. 2 przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824
Gdańsk w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

