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Zarządzenie Nr 207/2021 

Wójta Gminy Nieporęt  

 z dnia 6 lipca 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 

miejscowego – projektu uchwały w sprawie Nieporęckiego bonu żłobkowego. 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz § 2 ust. 2 i 7 uchwały                        

Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                          

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                       

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r.                     

Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 

uchwały w sprawie Nieporęckiego bonu żłobkowego 

 

§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Nieporęt. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

              z up. Wójta 

 

         Alicja Sokołowska 

            Zastępca Wójta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 207 /2021 

Wójta Gminy Nieporęt  

z dnia 6 lipca 2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 

o rozpoczęciu konsultacji w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 

uchwały w sprawie Nieporęckiego bonu żłobkowego, z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

     Na podstawie § 2 ust. 3 i 7 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 

listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) ogłasza 

się rozpoczęcie konsultacji, zwane dalej „Konsultacjami”  w zakresie projektu aktu prawa 

miejscowego - projektu uchwały w sprawie Nieporęckiego bonu żłobkowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Ogłoszenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień:  7 lipca 2021 r.  

    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień:  15 lipca 2021 r.  

 

II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 

4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 

1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 
2) w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz 

zwiększoną ilością przypadków zachorowań na COVID – 19, w trosce o bezpieczeństwo 

zdrowotne mieszkańców, możliwość osobistego składania dokumentów w kancelarii Urzędu 

została zawieszona do odwołania – arkusz formularza konsultacyjnego można umieścić 

w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Gminy Nieporęt, 

najpóźniej do dnia 15 lipca  2021 r. do godziny 16:00. 
 

III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu 

Konsultacji. 

mailto:urzad@nieporet.pl


 

IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 

2) wykaz zgłoszonych uwag; 

3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 
 
 

              z up. Wójta 

 

         Alicja Sokołowska 

            Zastępca Wójta  

 
 
 
 
 
 

Załącznik do Ogłoszenia: 

Projekt aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie Nieporęckiego bonu 

żłobkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Załącznik do Ogłoszenia 

Projekt  

 

 

Uchwała Nr      /2021 

Rady Gminy Nieporęt 

z dnia            2021 r. 

 

w sprawie Nieporęckiego bonu żłobkowego 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz 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 z późn. 

zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz 

rodziny  pn. „Nieporęcki bon żłobkowy”. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o : 

1)  dziecku - należy przez to rozumieć dziecko, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, a także dziecko przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej; 

2) osobie samotnie wychowującej dziecko - należy przez to rozumieć osoby wymienione w 

art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

3)  dziennym opiekunie – należy przez to rozumieć dziennego opiekuna zgłoszonego do 

właściwego wykazu dziennych opiekunów w trybie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75); 

4)  podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy – należy przez to rozumieć osobę 

fizyczną, osobę prawną, inną niż gmina lub  jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej prowadzącą żłobek lub klub dziecięcy; 

5) podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna - należy przez to rozumieć osobę prawną 

lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zatrudniającą dziennego 

opiekuna; 

6) rodzinie zastępczej- należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą spokrewnioną i rodzinę 

zastępczą niezawodową; 

7) opiekunie prawnym dziecka – należy przez to rozumieć osobę, której powierzono 

sprawowanie opieki nad dzieckiem na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359); 

8) 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 przez co najmniej 8 godzin dziennie w żłobku albo co najmniej 5 godzin 

dziennie w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna; 

9) żłobku lub klubie dziecięcym – należy przez to rozumieć odpowiednio żłobek lub klub 

dziecięcy wpisany do  rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

10) ustawie lub ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.). 

§ 3. Ustanawia się świadczenie na rzecz rodziny pn. „Nieporęcki bon żłobkowy”, zwany dalej 

„świadczeniem” lub „bonem”. 

§ 4. Bon ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym, 

lub u dziennego opiekuna. 

§ 5. Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi 

prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, sprawującym faktyczną 

opiekę nad dzieckiem.  

§ 6. Bon przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka 

wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończyło 3 rok życia. 

§ 7.1.  Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo osoba 

samotnie wychowująca dziecko, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca 

funkcję rodziny zastępczej: 

a)  zamieszkują na terenie Gminy Nieporęt; 

b) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego 

naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla 

osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, jeżeli uzyskują dochody lub 

przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

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

d) nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego lub bezpłatnego; 

e) nie posiadają zaległych zobowiązań w stosunku do Gminy Nieporęt, gminnych jednostek 

organizacyjnych ani spółek z udziałem Gminy Nieporęt; 

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub    

dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, niezależnie od miejsca 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsca prowadzenia działalności przez 

podmiot zatrudniający dziennego opiekuna i sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. 

 



2. W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej świadczenie przysługuje do 

końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej. 

 

3. Bon przysługuje osobom wymienionym w ust.1 pkt 1, jeżeli nie są zatrudnieni lub nie 

wykonują innej pracy zarobkowej w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z powodu : 

1) ciężkiej choroby lub niepełnosprawności; 

2) kontynuowania opieki w systemie dziennym nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, 

która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

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

w szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i 

społeczną, organizowanych przez urzędy pracy lub inne podmioty. 

§ 8. 1. Wysokość świadczenia wynosi 300 złotych miesięcznie. 

2. Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo podmiot zatrudniający dziennego 

opiekuna otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet Gminy Nieporęt, 

wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę otrzymanego 

dofinansowania na dziecko.  

3.  Kwotę świadczenia 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 świadczenie przysługuje. 

§ 9. 1. Prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny. 

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny, są przyjmowane od dnia 1 

sierpnia. 

3. Prowadzenie postępowań dotyczących świadczenia realizowane będzie przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie. 

4. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego, prawo do   świadczenia ustala 

się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek, do końca roku 

szkolnego. 

5. Jeżeli umowa objęcia dziecka opieką jest zawarta na okres krótszy niż do końca roku 

szkolnego, prawo do świadczenia ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o objęcie 

dziecka opieką.   

§ 10. 1.  Ustalenie prawa i przyznanie świadczenia następuje na wniosek osób wymienionych 

w § 5. 

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

uprawnionej, która pierwsza złożyła wniosek i zawarła umowę o objęcie dziecka opieką, z 

zastrzeżeniem przypadku zbiegu prawa do świadczenia opiekuna prawnego i osoby pełniącej 



funkcję rodziny zastępczej, kiedy to świadczenie wypłaca się osobie pełniącej funkcję rodziny 

zastępczej. 

3. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określi Wójt Gminy Nieporęt w drodze 

zarządzenia.   

 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) oświadczenia odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekuna 

prawnego albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego 

dziecko rodzica o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, 

w którym ustala się prawo do świadczenia, w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest 

miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt oraz zobowiązaniu się do okazania na 

wezwanie:  

a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, o którym mowa w pkt 1, 

opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, 

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy, o którym mowa w pkt 1,  

c) urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za rok 

kalendarzowy, o którym mowa w pkt 1 i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z 

identyfikatorem dokumentu UPO;  

2) oświadczenie o niedokonaniu rozliczenia podatku dochodowego za rok kalendarzowy 

poprzedzający rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia z powodu 

nieuzyskiwania dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych; 

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

dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna lub z dziennym opiekunem; 

4) oświadczenie odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekuna prawnego 

albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko 

rodzica odpowiednio: 

a) że pracują zawodowo lub wykonują inną pracę zarobkową lub  

b) nie są zatrudnieni i nie wykonują czynnej pracy zawodowej lub nie wykonują innej pracy 

zarobkowej z powodu:  

- ciężkiej choroby lub niepełnosprawności;  

- kontynuowania opieki w systemie dziennym nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, 

która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

- odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa 

w szkoleniach zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i 

integrację osób bezrobotnych organizowanych przez  urzędy pracy lub inne podmioty; 

c) nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego lub bezpłatnego; 



5) oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu zaległych zobowiązań w stosunku do Gminy 

Nieporęt, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek z udziałem Gminy Nieporęt; 

6) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia organu 

o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;  

7) informację podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy albo podmiot zatrudniający 

dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna z którym zawarto umowę o objęcie dziecka 

opieką, o wysokości dofinansowania na dziecko z innych źródeł niż budżet Gminy Nieporęt; 

8) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia. 

 

§ 11. 1. Uchwała ma zastosowanie od roku szkolnego 2021/2022, począwszy od 1 października 

2021 r. 

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok 2021/2022 przyjmowane będą od                     

1 października 2021 r.  

 

§ 12.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 

 

§ 13.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., po uprzednim ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Nieporęt, dnia …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 

miejscowego –  projektu uchwały w sprawie  Nieporęckiego bonu żłobkowego 

  

Lp Stan zapisu w projekcie 
uchwały  

wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany 

zapis paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


