
 

 

UCHWAŁA NR 0007.47.2020 

RADY GMINY GOLESZÓW 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” 

i określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości tego świadczenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustanawia się świadczenie na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy”, które ma na celu 

częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub niani 

zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy” oraz 

jego wysokość określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Karol Lipowczan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2020 r.

Poz. 5195



Załącznik do uchwały Nr 0007.47.2020 

Rady Gminy Goleszów 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Zasady przyznawania świadczenia „Goleszowski Bon Żłobkowy” i jego wysokość  

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.); 

2) umowie o świadczenie opieki nad dzieckiem – należy przez to rozumieć umowę o objęcie dziecka opieką 

w wymiarze co najmniej 5 dni w tygodniu zawartą z osobą fizyczną, osobą prawną inną niż Gmina 

Goleszów lub niż gminna jednostka organizacyjna, nieposiadającą osobowości prawnej i prowadzącą 

żłobek lub klub dziecięcy albo umowę o objęcie dziecka opieką zawartą z osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zatrudniającą dziennego opiekuna zgłoszonego do 

właściwego wykazu dziennych opiekunów; 

3) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć matkę albo ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna 

prawnego dziecka oraz osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy; 

5) świadczeniu – należy przez to rozumieć świadczenie na rzecz rodziny „Goleszowski Bon Żłobkowy”. 

§ 2. 1.  Świadczenie przysługuje rodzicom posiadającym dziecko w wieku do lat 3, spełniającym łącznie 

następujące warunki: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Goleszów; 

2) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy; 

3) zawarli umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem lub umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 326 

z późn. zm.). 

2. Świadczenie przysługuje również rodzicom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 

jeden z rodziców lub rodzice nie są zatrudnieni i nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu: 

a) ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, 

b) kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c) odbywania stażu dla osób bezrobotnych, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, 

uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową 

organizowaną przez urząd pracy, 

d) pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, przez co rozumie się dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład 

karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. 

§ 3. 1.  Świadczenie przysługuje jeżeli miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo 

przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 2 100,00 zł. 

2. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek rodzica. 

3. Świadczenie przyznawane jest na okres od 1 września do 31 sierpnia, jednak nie dłużej niż: 

a) na okres sprawowania opieki nad dzieckiem zgodnie z zawartą umową, 

b) do ukończenia przez dziecko 3. roku życia bądź do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończy 

3. rok życia. 
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4. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny można składać począwszy od miesiąca 

sierpnia danego roku. 

5. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się 

począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca roku 

szkolnego. 

6. Wysokość świadczenia wynosi miesięcznie 400,00 zł, nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki 

nad dzieckiem wynikający z umowy zawartej o świadczenie opieki nad dzieckiem. 

7. Świadczenie wypłaca się na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy. 

§ 4. 1.  Do ustalenia dochodu, o którym mowa w § 3 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 3 pkt 2, pkt 23 

i pkt 24 oraz art. 5 ust. 4-4b i ust. 7-9 ustawy. 

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do świadczenia rodzic 

otrzymujący świadczenie jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego 

świadczenie. 

3. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, która pierwsza 

złożyła wniosek. 

§ 5. 1.  Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia należy dołączyć: 

1) kopię umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, oryginał umowy 

wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności; 

2) dokumenty zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 

rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach 

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466). 

2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku i niedołączenia do wniosku wymaganych 

dokumentów, wzywa się osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia do poprawienia wniosku lub 

uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Niezastosowanie się do wezwania 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
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