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UCHWAŁA NR 766/XLIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego "Sosnowiecki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 2 pkt 3a oraz art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:
§ 1. 1. Ustanawia się "Sosnowiecki Bon Żłobkowy" - świadczenie pieniężne dla rodzin z dziećmi w wieku
do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec, które ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt
dziecka w niepublicznej placówce prowadzonej w formie żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego "Sosnowiecki Bon Żłobkowy" oraz tryb
jego składania i realizacji określi Prezydent Miasta Sosnowca w drodze zarządzenia.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec ze zmianami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu
Ewa Szota
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Załącznik do uchwały Nr 766/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 15 lipca 2021 r.

Zasady przyznawania oraz wysokość świadczenia pieniężnego "Sosnowiecki Bon Żłobkowy"
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
2) bonie - należy przez to rozumieć "Sosnowiecki Bon Żłobkowy" - świadczenie pieniężne dla rodzin
z dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec,
3) podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę
prawną inną niż gmina oraz inną niż gmina jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
prowadzącą żłobek lub klub dziecięcy wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Sosnowca,
4) umowie o objęcie dziecka opieką - należy przez to rozumieć umowę o objęcie dziecka opieką zawartą
z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 pkt 17a
ustawy,
6) opiekunie faktycznym dziecka - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 pkt 14 ustawy,
7) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - należy przez to rozumieć wykonywanie pracy, o której mowa
w art. 3 pkt 22 ustawy,
8) rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz rodzinę zastępczą
niezawodową w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
9) Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu - należy przez to rozumieć jednostkę budżetową
Gminy Sosnowiec.
§ 2. 1. Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, w tym osobie samotnie wychowującej dziecko,
opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie pełniącej funkcję rodziny
zastępczej.
2. Ustalenie prawa do bonu następuje na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zbiegu prawa do bonu, świadczenie przysługuje osobie uprawnionej, która pierwsza
złożyła wniosek o przyznanie "Sosnowieckiego Bonu Żłobkowego" i zawarła umowę o objęcie dziecka opieką.
§ 3. 1. Bon przyznawany jest na każde dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, na okres
jednego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie
"Sosnowieckiego Bonu Żłobkowego" z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3. rok życia, bon przyznawany jest do dnia
31 sierpnia danego roku.
3. W przypadku, gdy umowa o objęcie dziecka opieką zawarta jest na czas krótszy niż opisany w ust. 1 i 2,
bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.
§ 4. 1. Bon przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniace funkcję rodziny zastępczej
lub samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca
funkcję rodziny zastępczej:
a) zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy Sosnowiec,
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b) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
c) nie korzystają z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego, macierzyńskiego,
d) podpiszą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na
terenie Gminy Sosnowiec,
e) zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką przez Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych
w Sosnowcu.
2. Bon przysługuje także, jeżeli oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby
pełniące funkcję rodziny zastępczej lub jeden z rodziców, samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun
faktyczny, opiekun prawny, albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej nie spełniają warunku określonego
w ust. 1 pkt 1 lit. b) z powodu:
a) legitymowania się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
b) kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie bezpośredniej opieki nad
dzieckiem albo
c) odbywania stażu dla osób bezrobotnych, przygotowania zawodowego lub udziału w programach mających
na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy.
§ 5. Wysokość bonu wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko, nie więcej jednak niż
wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym wynikająca z zawartej umowy o objęcie
dziecka opieką.

