
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/119/2020 

RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Chełmski Bon Żłobkowy” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje: 

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

częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka  w żłobku lub klubie dziecięcym. 

2. Świadczenie o którym mowa w ust. 1 finansowane jest z budżetu Gminy Chełm Śląski. 

3. Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia na rzecz rodziny „Chełmski Bon Żłobkowy” oraz jego 

wysokość określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski 

 

 

Henryk Buchta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 października 2020 r.

Poz. 7003



Załącznik do uchwały Nr XXIV/119/2020 

Rady Gminy Chełm Śląski 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

Zasady przyznawania świadczenia „Chełmski Bon Żłobkowy” i jego wysokość 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.); 

2) umowie o świadczenie opieki nad  dzieckiem – należy przez to rozumieć umowę zawartą w celu 

świadczenia opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym. 

3) rodzicach - należy przez to rozumieć matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka lab opiekuna prawnego 

dziecka, osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a Ustawy oraz osobę pełniącą 

funkcję rodziny zastępczej, spokrewnionej lub niezawodowej. 

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

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

następujące warunki: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Chełm Śląski; 

2) pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu art. 3 pkt 22 Ustawy; 

3) nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego; 

4) zawarli umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy. 

2. Świadczenie przysługuje również rodzicom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 i  3-4, jeżeli 

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

1) ciężkiej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub niepełnosprawności, 

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

3) odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach 

zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną, organizowanych przez 

urząd pracy, 

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

2. Świadczenie przyznawane jest na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie dłużej 

niż: 

1) na okres sprawowania opieki nad dzieckiem zgodnie z zawartą umową o świadczenie opieki nad dzieckiem 

z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy; 

2) do objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym 

dziecko skończy 3 rok życia; 

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

sierpnia danego roku. 

4. 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. 

5. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2020/2021 są przyjmowane od dnia 2 listopada 

2020 r. 
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6. W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 listopada 2020r. prawo do świadczenia ustala się od początku 

roku szkolnego, chyba że do wniosku nie dołączono prawidłowo wypełnionych dokumentów lub prawo do 

świadczenia powstało później. 

7. Świadczenie należne za wrzesień i październik 2020 wypłaca się nie później niż do końca grudnia  

2020 r. 

8. Wysokość świadczenia wynosi miesięcznie 300 zł, nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad 

dzieckiem wynikający z umowy zawartej o świadczenie opieki nad dzieckiem. 

9. Kwotę przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich 

dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które 

bon przysługuje. Kwotę bonu przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się w górę do wartości 1 zł. 

10. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej,  

która pierwsza złożyła wniosek i zawarła umowę o objęcie dziecka opieką. 

11. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia opiekuna prawnego i osoby pełniącej funkcję rodziny 

zastępczej świadczenie wypłaca się osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej. 

12. Świadczenie wypłaca się na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 

25-go dnia danego miesiąca lub w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim. 

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

otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim. 

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

1) Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Chełm Śląski 

2) Zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument potwierdzający inną pracę zarobkową 

3) Kserokopię umowy o objęciu dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub 

dziecięcy, poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem 

4) Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o zmianach okoliczności, mających wpływ na przyznanie 

świadczenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany. 
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