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UCHWAŁA NR XLI/278/17
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce
Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.), art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2016 r. poz. 157 ze zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce, dla rodzin z dziećmi do lat 3, którego
treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/278/17
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 19 lipca 2017 r.
Program „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce
I Wstęp
II Cel Programu
III Podstawa prawna
IV Zasady realizacji programu
V Kryteria wyboru beneficjentów programu
VI Zasady i wysokość przyznawanego świadczenia
VII Zadania beneficjenta (rodzica) programu
Uchwałą Nr 591/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił zasady
realizacji projektu „Małopolska Niania”, polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia
zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na
dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016 r. poz. 157)
opieka nad dziećmi do lat trzech może być zorganizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także
może być sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. Instytucjonalna opieka nad dzieckiem
sprawowana może być do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia.
Projekt Województwa Małopolskiego „Małopolska Niania” zakłada udzielenie pomocy finansowej
rodzicom aktywnym zawodowo, którzy w celu powrotu do pracy po upływie okresu urlopu
macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego planują zatrudnienie niani do opieki nad dziećmi,
które ukończyły 20 tygodni życia, nie więcej jednak niż 3 lata.
W myśl w/w ustawy nianią jest osoba fizyczna, która sprawuje opiekę nad dziećmi na podstawie umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia („umowa uaktywniająca”). Umowa zawierana jest między nianią, a rodzicami lub rodzicem
samotnie wychowującym dziecko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne od podstawy nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie
za pracę ustalone zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast od podstawy
stanowiącej nadwyżkę składki reguluje rodzic.
Do udziału w pilotażowym projekcie „Małopolska Niania” wytypowanych zostało 30 gmin
Województwa Małopolskiego, które charakteryzują się „złą” lub „bardzo złą” sytuacją w kontekście
dostępu na tych obszarach do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, służących godzeniu życia
zawodowego z rodzinnym, poprzez dofinansowanie zatrudnienia niani.
Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi tj. sprawowaniem
opieki nad dziećmi jest istotnym elementem polityki prorodzinnej Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518 ze zm.), rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny,
może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz
rodziny inne niż przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
II Cel Programu
Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu
życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.
Realizatorem Programu będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
III Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2016 poz. 1518 ze zm.);
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2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 poz. 157 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).
IV Zasady realizacji programu
1. Ilekroć mowa w Programie o:
a) programie - należy przez to rozumieć Program „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce dla rodzin
z dziećmi do lat 3;
b) niani - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
nie pobierającą świadczenia emerytalnego, sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, z wyłączeniem zatrudnienia osoby fizycznej będącej członkiem rodziny wnioskującej o wsparcie,
z wyjątkiem sytuacji, w której członek rodziny – kandydat na nianię jest osobą nieaktywną zawodowo i nie
przekroczył w dniu zawarcia i w okresie trwania umowy odpowiednio kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat;
c) rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica lub rodziców, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do
lat 3, a także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3;
d) świadczeniu – należy przez to rozumieć świadczenie Małopolska Niania przyznawane w ramach programu
na rzecz rodziców na dofinansowanie wynagrodzenia niani;
e) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o ustalenie świadczenia pod nazwą „Małopolska Niania”
złożony do właściwego organu prowadzącego postępowanie;
f) samotnym wychowywaniu dziecka – należy rozumieć przez to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
g) niepełnosprawności dziecka – należy rozumieć przez to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
h) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej – należy rozumieć przez to wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie
usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło w wymiarze co najmniej 0,5 etatu,
albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub
spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;
i) wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę z co najmniej 3 i więcej dzieci na utrzymaniu
w wieku do 21 lat.
2. Świadczenie będzie przyznane w formie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 22 b ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
3. Liczba przyznawanych świadczeń zależy od wysokości pomocy finansowej otrzymanej z budżetu
Województwa Małopolskiego oraz zabezpieczonych środków własnych Gminy Dobczyce.
4. Podstawowe kryteria przyznania świadczenia w ramach programu to:
a) posiadanie dziecka urodzonego w 2015 roku, które zostanie objęte wychowaniem przedszkolnym w roku
szkolnym 2018/2019 po zakończeniu pobierania świadczenia;
b) spełnienie kryterium zatrudnienia przez rodzica dziecka;
c) deklaracja rodzica, w zakresie świadczenia usług przez nianię w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie
w dni robocze, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Dodatkowymi kryteriami mającymi wpływ na przyznanie świadczenia w ramach programu będą:
a) niepełnosprawność dziecka, którym ma opiekować się niania;
b) niepełnosprawność innego dziecka w rodzinie;
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c) samotne wychowywanie dziecka;
d) wielodzietność rodziny.
6. Świadczenie może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani dla danej rodziny.
7. Możliwe jest otrzymanie świadczenia w sytuacji pozostawania bez pracy jednego z rodziców na okres
poszukiwania zatrudnienia nie dłuższy niż 1 miesiąc w okresie korzystania ze świadczenia.
8. Rodzic, którego dziecko na dzień złożenia wniosku jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym lub
zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna nie będzie przysługiwało świadczenie w ramach
Programu.
9. Organ przyznający świadczenie ma prawo do kontroli w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów oraz
informacji zawartych w złożonych oświadczeniach do wniosku przez rodziców w okresie pobierania przez nich
świadczenia.
V Kryteria wyboru beneficjentów programu
1. Wnioski o ustalenie świadczenia Małopolska Niania można składać w terminie od 10 do 25 sierpnia
2017 roku.
2. Wniosek o ustalenie świadczenia stanowi załącznik nr 1 do Programu.
3. Do wniosku rodzice składają następujące dokumenty:
a) dokument lub oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium zatrudnienia rodziców;
b) oświadczenie rodziców dotyczące zawarcia umowy z nianią, która będzie spełniać wymogi wynikające
z odrębnych przepisów tj. art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 wraz z zadeklarowaniem minimalnego co najmniej 8-godzinnego świadczenia usług przez nianię w okresie
pobierania świadczenia przez rodziców;
c) odpis aktu urodzenia dziecka do wglądu;
d) oświadczenie rodzica, iż w przypadku otrzymania ww. świadczenia, po zakończeniu jego pobierania,
dziecko zostanie objęte wychowanie przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019;
e) oświadczenie rodzica o niepełnosprawności dziecka, które ma być objęte opieką niani w ramach programu
i/lub innego dziecka w rodzinie;
f) oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka;
g) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny, obliczonych zgodnie z ustawą
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Wszelkie sporządzone przez rodziców dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
5. Wnioski będą rozpatrywane pod kątem następujących kryteriów dodatkowych:
a) niepełnosprawność dziecka, którym ma opiekować się niania - 3 punkty;
b) samotne wychowywanie dziecka - 3 punkty;
c) niepełnosprawność innego dziecka w rodzinie - 2 punkty;
d) wielodzietność rodziny - 2 punkty.
6. Wsparciem w ramach programu zostaną objęci rodzice-wnioskodawcy, którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów.
7. W przypadku, gdy więcej rodzin uzyskało tą samą liczbę punktów decydować będzie:
a) w pierwszej kolejności kryterium dochodowe przypadające na jednego członka rodziny, obliczone zgodnie
z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
b) w drugiej kolejności data wpływu wniosku do organu prowadzącego postępowanie.
VI Zasady i wysokość przyznawanego świadczenia
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1. Wysokość świadczenia Małopolska Niania będzie wynosiła 1500 złotych, w tym 1000 złotych będzie
stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, 500 złotych będzie stanowiło
dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Dobczyce.
2. Pozostałą kwotę stanowiącą całkowite wynagrodzenie niani z tytułu świadczenia przez nią usług
w okresie pobierania świadczenia będą ponosili rodzice.
3. Świadczenie przysługuje w następujących okresach:
1) od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 roku,
2) od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 roku,
- nie dłużej niż przez okres 10-ciu miesięcy.
4. Świadczenie w przyznanej wysokości będzie wypłacane nie później niż do ostatniego dnia danego
miesiąca na podany rachunek bankowy świadczeniobiorcy.
VII Zadania beneficjenta (rodzica) programu
1. Rodzice, którym przyznano świadczenie są zobowiązani do zawarcia z osobą fizyczną sprawującą opiekę
nad dziećmi, pisemnej umowy w oparciu o art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.
2. Niania będzie sprawowała opiekę w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług, do której zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwaną umową uaktywniającą.
3. Zleceniodawcą są rodzice dziecka lub rodzic, który samotnie wychowuje dziecko.
4. Zleceniobiorcą jest niania spełniająca wymogi określone w Programie.
5. Rodzic po zawarciu umowy uaktywniającej z osobą fizyczną, która będzie świadczyła usługi jako niania
jest zobowiązany w terminie ustawowym do jej zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6. Ponadto rodzice są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie opłacania za nianię składek na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
7. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia niani zgodnie z zapisami zawartej
umowy uaktywniającej za świadczone usługi w okresie pobierania świadczenia.
8. Rodzic jest zobowiązany do przedłożenia do organu prowadzącego postępowanie zawartej w formie
pisemnej umowy uaktywniającej w terminie do 5 dni od daty jej zawarcia.
Załączniki do programu:
1. Wniosek o ustalenie świadczenia Małopolska Niania – załącznik nr 1 do Programu;
2. Karta oceny wniosku – załącznik nr 2 do Programu.
Załącznik Nr 1 do Programu
Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie o ustalenie świadczenia Małopolska Niania
Adres:
Data wpływu do organu:
WNIOSEK O USTALENIE ŚWIADCZENIA MAŁOPOLSKA NIANIA
Część I
1. Dane rodzica ubiegającego się o ustalenie prawa do świadczenia Małopolska Niania
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na podstawie art. 22 b ustawy oświadczeniach rodzinnych.
Imię
Numer PESEL
Stan cywilny
Miejsce zamieszkania
Miejscowość
Ulica

Nazwisko
Data urodzenia
Obywatelstwo
Nr telefonu
Kod pocztowy
Numer domu

2. Wnoszę o ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia Małopolska Niania na następujące
dziecko/dzieci (rocznik 2015): (czyli dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu
zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3-go roku życia).
Lp

Imię i nazwisko
dziecka

PESEL

Miejsce
zamieszkania
dziecka

Imiona rodziców/
prawnych opiekunów

Orzeczenie
o niepełnosprawnośc
i dziecka

1.
2.
3.
3. Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 21 roku życia, a także dziecka, które
ukończyło 21 rok życia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
W skład rodziny wchodzą:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Urząd Skarbowy

…….......................……………………………………………………
(data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Część II
Oświadczenie dotyczące zatrudnienia rodzica ubiegającego się o świadczenie Małopolska Niania
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że :
- prowadzę pozarolniczą działalność*
- działalność rolniczą*
Dane dotyczącego zatrudnienia rodzica ubiegającego się o świadczenie Małopolska Niania:
1) nazwa zakładu pracy............................................................................................................
2) adres zakładu pracy:.............................................................................................................
3) wymiar etatu:.......................................................................................................................
4) rodzaj umowy:.....................................................................................................................
5) okres zatrudnienia …...........................................................................................................
........................................................................................................
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ubiegających

się

o świadczenie

Małopolska Niania)
Oświadczenie dotyczące zatrudnienia niani
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
1) w przypadku otrzymania świadczenia podpiszę pisemną umowę uaktywniającą z nianią
w rozumieniu art. 50 ust. 3 ustawy 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) osobą fizyczną świadcząca usługi jako niania będzie osoba spełniająca wymogi określone
w ustawie oraz w Programie;
3) niania będzie świadczyła usługi w wymiarze* ………………… godzin dziennie,
w dni robocze, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
4) zapoznałem się z pozostałymi wymogami (obowiązkami) ciążącymi na rodzicu określonymi
w Programie w przypadku otrzymania świadczenia.
..........................................................................................................
(data, podpis rodzica/rodziców ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
*należy podać liczbę godzin
Oświadczenie rodzica o niepełnosprawności dziecka
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
dziecko ….............................................................................., ur. ……………………………..
(imię i nazwisko dziecka )
(data urodzenia dziecka) zaliczone jest do osób
niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Orzeczenie z dnia…………….nr…………………..……..
....................................................................................................................................
(data, podpis rodzica/rodziców ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Oświadczenie rodzica o objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
w przypadku otrzymania świadczenia, po zakończeniu jego pobierania dziecko zostanie objęte
wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019
................................................................................................................
(data, podpis rodzica/rodziców ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka w rodzinie, ubiegających się
o świadczenie Małopolska Niania
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
mój dochód na jednego członka w rodzinie wynosi ..........................................................zł, obliczony
zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016r.
poz. 195)
…...............................................................................................................................
(data, podpis rodzica/rodziców ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka
Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
samotnie wychowuję dziecko(ci)………………………………………..……………….

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 4983

…...............................................................................................................................
(data, podpis rodzica/rodziców ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) .......................................................................
Zgodnie z art. 233 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja
prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Załącznik Nr 2 do Programu
KARTA OCENY WNIOSKU
LP

DANE RODZICA (imię i nazwisko

Spełnianie kryteriów podstawowych
TAK
NIE

1

1. KRYTERIA PODSTAWOWE
1)posiadanie dziecka urodzonego w 2015
roku, które zostanie
objęte wychowaniem przedszkolnym w roku
szkolnym 2018/2019
po zakończeniu pobierania świadczenia;
2) spełnienie kryterium zatrudnienia przez
rodziców dziecka.
3)deklaracja rodziców, w zakresie
świadczenia usług przez nianię
w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie.
W przypadku wypełnienia rubryki „NIE” wniosek jest odrzucony z przyczyn formalnych
bez dalszej oceny
Ocena kryteriów dodatkowych, po spełnieniu kryteriów podstawowych
2
KRYTERIA DODATKOWE:
Liczba
Liczba
punktów
punktów
do uzyskania
uzyskanych
1)niepełnosprawność dziecka, którym
3
opiekuje się niania; innego
dziecka w rodzinie;
2)samotne wychowywanie dziecka;
3
3)niepełnosprawność innego dziecka
2
w rodzinie;
4)wielodzietność rodziny;
2
RAZEM
10
Ocena kryterium dochodowego jako kryterium uzupełniającego
3
KRYTERIUM DOCHODOWE – kwota
Kwota w zł
przypadająca na jednego członka rodziny
Zakwalifikowanie wniosku:
TAK

NIE

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 4983

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia

