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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/38I/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, 1576 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy

zdnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2016r. poz. 1518 i 1579 oraz z2017r.

poz. 60, 624 i 777) 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. Opok poz. 2159, ze zm.),

wprowadza się następujące zmiany:

1) w 3 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym w Nysie na następujących zasadach:

a)w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy:

-co najmniej jedno z rodziców rozlicza się z Urzędem Skarbowym w Nysie
nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech pełnych lat, w okresie dziesięciu lat
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, z zastrzeżeniem,
iż wymóg ten nie dotyczy wnioskodawcy, wobec którego ma zastosowanie
wyłączenie przedmiotowe określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.)

oraz wnioskodawcy, który w wyżej wymienionym okresie nie osiągał przychodu;

-osoba samotnie wychowująca dzieci rozlicza się z Urzędem Skarbowym w Nysie
nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech pełnych lat, w okresie dziesięciu lat

poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, z zastrzeżeniem,
iż wymóg ten nie dotyczy wnioskodawcy, wobec którego ma zastosowanie
wyłączenie przedmiotowe określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.)
oraz wnioskodawcy, który w wyżej wymienionym okresie nie osiągał przychodu;

b)w przypadku wniosku składanego po raz kolejny:

-co najmniej  jedno z rodziców rozlicza się z Urzędem Skarbowym w Nysie
nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech pełnych lat, w okresie dziesięciu lat
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, natomiast
drugie z rodziców co najmniej od daty złożenia pierwszego wniosku o przyznanie
świadczenia, z zastrzeżeniem, iż wymóg ten nie dotyczy wnioskodawcy, wobec
którego    ma    zastosowanie    wyłączenie    przedmiotowe    określone
w art. 2 ust. 1 ustawy zdnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.) oraz wnioskodawcy, który w wyżej

wymienionym okresie nie osiągał przychodu;
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- osoba samotnie wychowująca dzieci rozlicza się z Urzędem Skarbowym w Nysie

nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech pełnych lat, w okresie dziesięciu lat
poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, z zastrzeżeniem,
iż wymóg ten nie dotyczy wnioskodawcy, wobec którego ma zastosowanie

wyłączenie przedmiotowe określone w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.)
oraz wnioskodawcy, który w wyżej wymienionym okresie nie osiągał przychodu.";

2)w4:

a)ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„l.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 terminie określonym
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.",

b)w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oświadczenie o rozliczaniu się z tytułu podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym w Nysie
w okresie wskazanym w 3 ust. 3 pkt 7, a w przypadku wnioskodawcy, wobec którego ma
zastosowanie wyłączenie przedmiotowe określone wart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.) oraz

wnioskodawcy, który w wyżej wymienionym okresie nie osiągał przychodu - zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego w Nysie o nierozliczaniu się z tytułu podatku dochodowego;",

c)ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek należy składać w terminie od dnia 1 października do dnia 10 grudnia - w celu
otrzymania bonu w okresie obejmującym 1 stycznia do dnia 31 grudnia następnego roku.",

d)ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania bonu wychowawczego jest złożenie

kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 3, w terminie

określonym w ust. 4. Wnioski niekompletne lub niezawierające wszystkich wymaganych załączników
nie podlegają uzupełnieniu, a określony w ust. 4 termin nie podlega przywróceniu.",

e)ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Bon wychowawczy nie zostanie przyznany, a wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

w przypadku:

1)złożenia wniosku na formularzu innym niż określony w 1 ust. 2 pkt 5;

2)złożenia wniosku niekompletnego lub niezawierającego załączników określonych w ust. 3;

3)złożenia wniosku po upływie terminu określonego w ust. 4.",

f)ust. 9 otrzymuje brzmienie:
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„9. Wnioski będą weryfikowane w terminie przypadającym na ostatni dzień miesiąca, w którym
złożono wniosek, a w stosunku do wniosków złożonych w miesiącu grudniu - na dzień 10 grudnia,
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.".

3)w 5:
a)w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie

Gminy Nysa ustala się, że pierwszeństwo przyznania bonu wychowawczego, w ramach środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok, przysługuje wnioskodawcom

spełniającym łącznie następujące kryteria:"

b)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wypłata świadczeń, zarówno dla osób spełniających kryteria pierwszeństwa określone w ust.l,
jak i pozostałych osób, spełniających kryteria określone w 3, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywa się

według kolejności wpływu wniosków, tj. decydująca będzie data i godzina wpływu wniosku do
Urzędu Miejskiego w Nysie.",

c)ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ze względu na postanowienia ust. 1 określa się, że w przypadku, gdy środki zabezpieczone na
wypłatę bonu wychowawczego w budżecie Gminy na dany rok, nie pozwalają na przyznanie i wypłatę

świadczenia wszystkim osobom uprawnionym wskazanym w niniejszym Regulaminie, osobom,
którym nie przysługuje pierwszeństwo określone w ust. 1, nie zostanie przyznane świadczenie.".

4)w 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„l.Bon przyznawany jest i wypłacany na okres obejmujący 1 stycznia nie dłużej niż do dnia
31 grudnia danego roku - dla wniosków złożonych w okresie od dnia 1 października do dnia

10 grudnia roku poprzedniego. 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.".

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi z życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


