
UCHWAŁA NR XXXIX/253/2022 
RADY GMINY LIPNICA WIELKA 

z dnia 20 maja 2022 r. 

w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Lipnica Wielka programu 
„Wyprawka Lipnickiego Malucha”. 

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 2022 r. poz. 559) oraz art. 22a ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 615) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Lipnica Wielka program „Wyprawka 
Lipnickiego Malucha”, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Karkoszka 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 123F8D34-B38C-4777-877B-DEFB35CAA5BD. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXIX/253/2022 

Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 20.05.2022 roku 

 

Regulamin programu „Wyprawka Lipnickiego Malucha” 

 

§ 1 

1. Organizatorem programu "Wyprawka Lipnickiego Malucha" jest Gmina Lipnica Wielka.  

2. Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania świadczenia rzeczowego.  

3. Celem programu "Wyprawka Lipnickiego Malucha" jest wsparcie rzeczowe rodziców oraz 

promocja Gminy Lipnica Wielka, jako gminy przyjaznej rodzinom. 

 

§ 2 

1. Wyprawka przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia żywego 

dziecka.  

2. Z tytułu urodzenia żywego dziecka - matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka 

zamieszkałemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lipnica Wielka - przyznaje się niezależnie 

od dochodów jednorazowe wsparcie rzeczowe, zwane dalej "Wyprawką Lipnickiego Malucha”. 

3. "Wyprawka Lipnickiego Malucha " przysługuje na żywe dziecko urodzone od 1 czerwca 2022 

roku. 

§ 3 

1. "Wyprawka Lipnickiego Malucha” przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej. 

2. Rodzaj wsparcia rzeczowego składającego się na  „Wyprawkę Lipnickiego Malucha" oraz wzór 

wniosku wraz ze wzorem oświadczenia o miejscu zamieszkania zostanie określony w drodze 

Zarządzenia Wójta Gminy Lipnica Wielka. 

3. Wartość wyprawki nie może przekraczać kwoty 250,00 zł brutto. 

4. Wniosek o przyznanie „Wyprawki  Lipnickiego Malucha" składa się w terminie trzech miesięcy 

od narodzin dziecka. 

5. Wniosek o przyznanie „Wyprawki Lipnickiego Malucha” złożony po terminie pozostawia się 

bez rozpoznania. 

6. Do otrzymania „Wyprawki Lipnickiego Malucha” niezbędne jest okazanie aktu urodzenia 

dziecka, dowodu osobistego wnioskodawcy lub innych dokumentów potwierdzających prawo do 

złożenia wniosku. 

7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Urząd Gminy wyznaczy termin 14 dni na  

uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym 

terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

§ 4 

1. Spełnienie przez wnioskodawcę wymogu zamieszkania na terenie Gminy Lipnica Wielka ustala 

się w oparciu o złożone przez wnioskodawcę oświadczenie o zamieszkaniu.  

2. W przypadku powzięcia przez organizatora wątpliwości dotyczących miejsca zamieszkania 

wnioskodawcy, organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu potwierdzenia 

miejsca zamieszkania, w szczególności potwierdzenie miejsce zamieszkania może nastąpić na 

podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
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