
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/674/2016 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446), w związku z art. 13 ust. 2 i art. 15 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala co następuje: 

§ 1. Podnosi się od dnia 1 listopada 2016 r. kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia 

i rehabilitacji dziecka, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do: 

1) 120 zł w przypadku dzieci, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, 

2) 150 zł w przypadku dzieci, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2. 

§ 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w §1, w wysokości przewyższającej kwoty ustalone 

w ustawie o świadczeniach rodzinnych finansowane są ze środków własnych Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXX/1398/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.   

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 15 a ustawy o świadczeniach rodzinnych Rada Gminy w drodze uchwały może podnieść 

kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego, przy czym podniesienie tych kwot finansowane jest ze środków 

własnych gminy. 

Realizując politykę prorodzinną Miasto Rzeszów na mocy Uchwały Nr LXXX/1398/2010 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. wypłaca 

zwiększoną kwotę tego dodatku w stosunku do kwoty ustawowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1238), wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynosi 

aktualnie: 

- 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (do 31 października 2015 r. – kwota 

dodatku wynosiła 60 zł) 

- 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia (do 

31 października 2015 r. kwota dodatku wynosiła 80 zł). 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. wysokość dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji wypłacana od dnia 1 listopada 2010 r. na dzieci zamieszkałe 

w Rzeszowie wynosi: 

- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 

- 120 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Stosownie do zapisów wyżej wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów od dnia 1 listopada 2016 r. 

do dnia 31 października 2017 r. wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji wynosić będzie: 

- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 

- 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 

Wobec powyższego proponuje się podwyższenie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do: 

- 120 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 

- 150 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Na realizację uchwały, w wersji przedstawionej Wysokiej Radzie, na 2016 rok zabezpieczone są środki 

w ramach budżetu, natomiast na 2017 rok niezbędnym jest zabezpieczenie w planie finansowym kwoty  

ok. 240 tysięcy zł ze środków budżetu Miasta. 
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