
UCHWAŁA NR 843 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego 

„Wyprawka dla Konińskiego Malucha”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) – 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się wsparcie rzeczowe dla rodzin „Wyprawka dla Konińskiego Malucha” 

oraz określa jego skład, wysokość i ogólne zasady jego przyznawania. 

§ 2. 

1. Z tytułu urodzenia żywego dziecka, matce lub ojcu dziecka, bądź opiekunowi 

prawnemu lub faktycznemu zamieszkałym wraz z dzieckiem na terenie miasta Konina 

przyznaje się, niezależnie od dochodów, jednorazowe wsparcie rzeczowe, zwane dalej 

„Wyprawką dla Konińskiego Malucha”. 

2. „Wyprawka dla Konińskiego Malucha” przysługuje jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) oboje rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie miasta Konina.  

W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden rodzic lub opiekun, 

warunek dotyczy rodzica lub opiekuna faktycznie sprawującego opiekę, 

2) oboje rodzice lub opiekunowie rozliczają podatek na rzecz miasta Konina,  

tj. w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji  

i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali 

jako miejsce zamieszkania podatnika miasto Konin lub nie później niż na dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokonali aktualizacji miejsca 

zamieszkania podatnika na miasto Konin, składając zgłoszenie aktualizacyjne.  

W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden rodzic lub opiekun, 

warunek dotyczy rodzica lub opiekuna faktycznie sprawującego opiekę.  

3. „Wyprawka dla Konińskiego Malucha” przysługuje na dziecko urodzone  

 od 1 stycznia 2023 roku nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 miesiąca 

życia. 

 



§ 3. 

1. „Wyprawka dla Konińskiego Malucha” przyznawana jest na podstawie wniosku 

osoby uprawnionej.  

2. W skład „Wyprawki dla Konińskiego Malucha” wchodzą: body, spodenki, czapeczka, 

skarpetki, kocyk, opakowanie w postaci worka ze sznurkiem. Koszt wyprawki nie 

może przekroczyć 3 krotności kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia obowiązującej w dacie złożenia wniosku. 

3. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla Konińskiego Malucha” składa się w terminie  

2 miesięcy od narodzin dziecka lub objęcia dziecka opieką. 

4. Wniosek o przyznanie „Wyprawki dla Konińskiego Malucha” złożony po terminie 

pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Wyprawka nie przysługuje gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

§ 4. 

Spełnienie przez wnioskodawcę wymogu zamieszkania na terenie miasta Konina oraz 

rozliczania podatku na rzecz miasta Konina ustala się na podstawie złożonych przez 

wnioskodawcę oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2. W przypadku wątpliwości 

organ przyznający świadczenie może przeprowadzić uzupełniające postępowanie 

dowodowe. 

§ 5. 

W przypadku zbiegu prawa rodziców bądź opiekunów do uzyskania wsparcia 

rzeczowego „Wyprawka dla Konińskiego Malucha” wyprawkę przyznaje się temu  

z rodziców bądź opiekunów, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje, a w przypadku 

wspólnego zamieszkiwania temu, który pierwszy złożył wniosek. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do dzieci urodzonych 

od 1 stycznia 2023 roku.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 843 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla 

Konińskiego Malucha”. 

Przedmiotowa uchwała powierza realizację wniosków o przyznanie jednorazowego 

wsparcia rzeczowego ustanowionego na podstawie art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 

2003 roku o świadczeniach rodzinnych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie  

w Koninie, który będzie odpowiadał za cały proces ustalenia uprawnień do przyznania 

wyprawki, od złożenia wniosku do wydania. Warunkiem otrzymania wyprawki jest 

zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka lub opiekuna faktycznego na terenie Konina 

oraz rozliczanie na rzecz miasta Konina podatków.  

Kierując się chęcią pomocy w procesie wychowawczym, a także wspierając realizację 

funkcji rodziny, podjęto inicjatywę mającą na celu jednorazowe wsparcie rzeczowe 

rodziny poprzez przyznanie „Wyprawki dla Konińskiego Malucha”. 

Niniejsza uchwała jest uzasadniona chęcią wsparcia rodzin z Konina w pierwszym 

etapie życia dziecka. Powitanie nowego mieszkańca ma podkreślić jak bardzo ważny 

jest dla miasta każdy nowo narodzony Koninianin.  

W związku z powyższym podjęcie Uchwały należy uznać za zasadne. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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