
 

 

UCHWAŁA NR XI/95/19 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/330/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 

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

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

RADA GMINY ORNONTOWICE 

UCHWALA 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy 

Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie 

żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. pt. „Zasady postępowania w sprawach o przyznanie oraz 

ustalenie wysokości świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3”: 

1) § 3. otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość miesięcznego świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” wynosi na każde uprawnione 

dziecko: 

a) 250,00 zł gdy dziecko korzysta z usług żłobka, 

b) 150,00 zł gdy dziecko korzysta z usług klubu dziecięcego, 

nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem bez wyżywienia (czesne) 

wynikający z umowy zawartej z podmiotami prowadzącymi placówki, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” wypłacane jest od miesiąca, w którym wydana zostanie 

decyzja o jego przyznaniu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku wniosków, złożonych na 2 lub więcej miesięcy przed rozpoczęciem uczęszczania 

dziecka do żłobka/klubu dziecięcego – wypłacanie świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” rozpocznie 

się z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego. 

4. Świadczenie "Dofinansowanie  żłobkowe” przysługuje proporcjonalnie, od dnia rozpoczęcia lub 

do dnia zakończenia pobytu dziecka w żłobku/klubie dziecięcym, udokumentowanego umową, o której 

mowa w § 4 ust. 3 pkt a). 
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5. Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania świadczenia 

„Dofinansowanie żłobkowe” nie powoduje utraty prawa do świadczenia do końca miesiąca, w którym 

nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.”; 

2) w § 4. dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Wójt Gminy ma prawo do podejmowania czynności kontrolnych wobec rodziców, w trakcie 

pobierania przez nich świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” na okoliczność spełnienia przez nich 

warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.”. 

„7. Odmowa poddania się czynnościom kontrolnym, o których mowa w ust. 6, skutkuje utratą prawa 

do świadczenia "Dofinansowanie żłobkowe" lub stwierdzenie niespełnienia warunków, o których mowa 

 w § 1 ust. 1 pkt 3.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

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

Województwa Śląskiego.  

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Nieużyła 
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