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UCHWAŁA NR XVII/      /2020 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 oraz poz. 1815) w związku z art. 2 pkt 3a 
i art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) 
Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się do końca 2020 roku program pilotażowy pod nazwą "Cisecki bon żłobkowy", będący 
świadczeniem pieniężnym na rzecz rodziny, którego szczegółowe zasady przyznawania i wysokość określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/      /2020 

Rady Gminy Cisek 

z dnia....................2020 r. 

Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia "Cisecki bon żłobkowy" 
dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku mowa jest o: 

1) bonie - należy przez to rozumieć „Cisecki bon żłobkowy” będący świadczeniem pieniężnym na rzecz 
rodziny; 

2) podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 
prawną inną niż Gmina Cisek i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą 
żłobek lub klub dziecięcy; 

3) podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna – należy przez to rozumieć osobę prawną i jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zatrudniającą dziennego opiekuna; 

4) dziennym opiekunie – należy przez to rozumieć dziennego opiekuna w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ; 

5) umowie o objęcie dziecka opieką – należy przez to rozumieć umowę o objęcie dziecka opieką w żłobku, 
w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna, w wymiarze co najmniej  
5 dni w tygodniu oraz co najmniej 8 godzin dziennie w żłobku albo co najmniej 5 godzin dziennie w klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna; 

6) okresie świadczeniowym – należy przez to rozumieć okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 
2020 roku; 

7) opiekunie faktycznym – należy przez to rozumieć osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli 
wystąpiła z wnioskiem o jego przysposobienie. 

§ 2. Bon ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna. 

§ 3. 1.  Bon przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi 
prawnemu dziecka. 

2. Bon przysługuje do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 
31 sierpnia w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata. 

3. Bon przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice/opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Cisek, 

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy 
albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna; 

§ 4. 1.  Wysokość bonu wynosi 200 zł miesięcznie, na każde dziecko uczęszczające do żłobka, klubu 
dziecięcego lub dziennego opiekuna.  

2. Bon przyznawany jest na okres świadczeniowy, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie "Ciseckiego bonu żłobkowego", 
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

3. W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, „Cisecki bon żłobkowy” przyznawany jest do 
31 sierpnia tego roku. 

4. W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż okres 
świadczeniowy, bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy. 

5. Bon za luty 2020 r. przyznawany jest na wniosek złożony do 30 marca 2020 r. 

§ 5. 1.  Ustalenie prawa do bonu następuje na wniosek osoby uprawnionej, określonej w §3 ust.1. 
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2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy, jego rodziny oraz dziecka objętego opieką 
na podstawie umowy o objęcie dziecka opieką, obejmujące: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, 
numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie oraz wysokość miesięcznej opłaty za 
pobyt dziecka obowiązującej na dzień złożenia wniosku. 

3. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo 
z dziennym opiekunem, której oryginał wnioskodawca okazuje do wglądu w celu poświadczenia 
zgodności; 

2) oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Gminy Cisek, 

3) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia organu o zmianach 
danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach, mających wpływ na przysługiwanie prawa do 
bonu. 

§ 6. 1.  Bon wypłaca się na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy. 

2. Bon wypłaca się na podstawie przedstawionego dowodu wniesienia opłaty za sprawowanie opieki nad 
dzieckiem w danym miesiącu, który należy złożyć nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca za który 
przysługuje świadczenie. 

3. Za luty 2020 r., dowód o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do 
30 marca 2020 r. 

4. Za grudzień 2020 r., dowód o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do 
23 grudnia 2020 r. 

5. Jeżeli z przedłożonego dowodu o którym mowa w ust. 2 wynika, że dokonano opłaty 
w kwocie niższej niż obowiązująca za okres pełnego miesiąca, kwota bonu podlega pomniejszeniu 
proporcjonalnie do stopnia pomniejszenia kwoty opłaty faktycznie uiszczonej do kwoty opłaty za pełny miesiąc 
kalendarzowy. 

6. Wysokość bonu zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

7. Wypłata świadczenia zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 7 dni 
roboczych po przedłożeniu dowodu, o którym mowa w ust. 2. 

8. Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dowodu wniesienia opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem 
w danym miesiącu w terminie, o którym mowa w ust. 2-4, świadczenie za dany miesiąc nie przysługuje. 

§ 7. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do świadczenia "Cisecki 
bon żłobkowy", rodzic/opiekun otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
o tym Wójta Gminy Cisek. 

§ 8. 1.  Wnioski o ustalenie prawa do bonu na okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia wejścia w życie 
uchwały. 

2. Wójt Gminy Cisek określi wzór wniosku w celu ułatwienia osobom uprawnionym złożenia kompletnego 
wniosku o ustalenie prawa do bonu.
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