
 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/292/2021 
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z tytułu urodzenia żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka zamieszkałym na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski przyznaje się, niezależnie od dochodów, jednorazowe wsparcie rzeczowe, zwane dalej 
„Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha”, do wysokości 300,00 zł na jedno dziecko. 

2. „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha” przysługuje na dzieci urodzone od 1 stycznia 2021 r. 

§ 2. 1. „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha” przyznawana jest na podstawie wniosku osoby 
uprawnionej. 

2. Skład „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha” oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz 
z oświadczeniem o miejscu zamieszkania zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Miasta Tomaszów 
Lubelski. 

3. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla Tomaszowskiego Malucha” składa się w terminie sześciu 
miesięcy od narodzin dziecka. 

§ 3. Spełnienie przez wnioskodawcę wymogu zamieszkania na terenie miasta Tomaszów Lubelski ustala 
się w oparciu o złożone przez wnioskodawcę oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz potwierdzające fakt 
zamieszkania dokumenty: 

1. Kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia 
dziecka lub w roku urodzenia się dziecka, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało 
złożone zeznanie, lub 

2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia 
się dziecka, lub 

3. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok 
urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka zawierającym wygenerowany numer dokumentu zgodny 
z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającym wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem 
dokumentu UPO. 

§ 4. „Wyprawka dla Tomaszowskiego Malucha” nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone 
w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 lutego 2021 r.

Poz. 904



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązująca od 01.01.2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Mirosław Fus 
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