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UCHWAŁA NR XXX/472/17
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1576) oraz art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W „Regulaminie przyznawania bonu wychowawczego” stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/381/16
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa
świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego” (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2159) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wnioskodawcy – rozumie się przez to rodziców, jedno z rodziców lub opiekuna prawnego dziecka,
z co najmniej dwojgiem dzieci, z których drugie i każde kolejne dziecko spełnia kryterium wieku
określone w pkt 1 i § 2 bądź rodziców, jedno z rodziców lub opiekuna prawnego dziecka, których drugie
i każde kolejne dziecko rozpocznie 13 miesiąc życia w trakcie jednego z okresów wymienionych w § 6
ust. 1, poprzedzającego ten fakt;”;
2) w § 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wnioskodawca w okresie co najmniej 1 miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie
bonu wychowawczego, jak również w trakcie pobierania bonu, nie otrzymuje innych świadczeń
z budżetu Gminy oraz świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,
za wyjątkiem wypłacanych z budżetu Gminy świadczeń w postaci stypendium, przyznanych przez
Burmistrza Nysy w formie pieniężnej nagród i wyróżnień, otrzymanego dofinansowania wynikającego
z realizacji zadań publicznych, w szczególności z zakresu pożytku publicznego, jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
pielęgnacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860), jak również świadczenia pobieranego na podstawie ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)”;
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3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bon wychowawczy przyznawany jest przez Burmistrza Nysy decyzją administracyjną i wypłacany
jest z budżetu Gminy na podstawie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, po spełnieniu łącznie
wszystkich kryteriów określonych w § 3, za wyjątkiem sytuacji, gdy drugie i każde kolejne dziecko nie
rozpoczęło 13 miesiąca życia - w takim przypadku prawo do świadczenia ustala się począwszy
od miesiąca, w którym drugie i każde kolejne dziecko rozpocznie 13 miesiąc życia, pod warunkiem,
że wniosek o przyznanie bonu wychowawczego został złożony w terminach określonych w ust. 4,
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko 13 miesiąca życia; decyzja zostanie wydana przed
osiągnięciem kryterium wiekowego, jednakże na okres, w którym wnioskodawca spełni łącznie wszystkie
kryteria.”;
4) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wniosek należy składać w terminie:
1) od dnia 1 października do dnia 30 listopada – w celu otrzymania bonu w okresie obejmującym
1 stycznia do dnia 30 czerwca następnego roku;
2) od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja – w celu otrzymania bonu w okresie obejmującym 1 lipca do dnia
31 grudnia danego roku.”;
5) w § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Wnioski będą weryfikowane w terminie przypadającym na ostatni dzień miesiąca, w którym złożono
wniosek, z zastrzeżeniem, iż organ przyznający świadczenie bierze pod uwagę stan faktyczny i prawny
z dnia wydania decyzji; w sytuacji, gdy wnioskodawca złoży wniosek przed rozpoczęciem 13 miesiąca
życia przez drugie i każde kolejne dziecko, wszystkie kryteria niezbędne do otrzymania bonu będą
dodatkowo weryfikowane przed dniem rozpoczęcia wypłaty świadczenia.”;
6) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bon przyznawany jest i wypłacany na okres obejmujący 1 stycznia nie dłużej niż do dnia 30 czerwca
danego roku – dla wniosków złożonych w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada roku
poprzedniego oraz na okres obejmujący 1 lipca nie dłużej niż do dnia 31 grudnia danego roku – dla
wniosków złożonych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja tego roku. W przypadku rozpoczęcia
13 miesiąca życia przez drugie i każde kolejne dziecko bon przyznawany jest od miesiąca, w którym
dziecko spełnia kryterium wiekowe i pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich pozostałych
kryteriów określonych w § 3.”;
7) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bon przyznawany jest i wypłacany za pełne miesiące, także w przypadku, gdy okoliczności
stanowiące podstawę do nabycia lub utraty prawa do świadczenia nastąpiły w trakcie miesiąca.
W przypadku, gdy drugie i każde kolejne dziecko nabywa, ze względu na wiek, prawo do świadczenia
w trakcie okresu wypłacania bonu zgodnie z ust. 1, wniosek winien być złożony w terminie określonym
w § 4 ust. 4, poprzedzającym dzień spełnienia kryterium wiekowego przez drugie i każde kolejne dziecko.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Do wniosków złożonych oraz spraw rozstrzygniętych na podstawie uchwały nr XXV/381/16 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia
pieniężnego – „bonu wychowawczego” (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2159) zastosowanie mają przepisy dotychczasowe,
za wyjątkiem § 3 ust. 3 pkt 4, co do którego zastosowanie mają przepisy niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Paweł Nakonieczny

