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UCHWAŁA NR XXVIII/298/2017
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia gminnego programu „ Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.) Rada Gminy Wielka Wieś
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się gminny program „Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś” dla rodzin z dziećmi do
lat 3 w Gminie Wielka Wieś, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/298/2017
Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Gminny Program „Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”
I. Wstęp
Uchwałą nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 13 kwietnia 2017 r. ogłoszono nabór
i przyjęto zasady realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Niania”. Projekt polega 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.
Na mocy art. 22b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., 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 w/w ustawie.
II. Podstawa prawna
Podstawą realizacji założeń Projektu są następujące akty prawne:
- Uchwała Nr 59/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia
naboru i przyjęcia zasad realizacji projektu „Małopolska Niania”, polegającego na wsparciu małopolskich
rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielanie pomocy finansowej gminom
województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn.
zm.);
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2016r.,
poz. 157 z późn. zm.).
III. Cele Programu
Celem głównym Gminnego Programu „Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”, zwanego
dalej „Programem”, jest wsparcie rodzin z gminy Wielka Wieś w godzeniu życia zawodowego
z rodzinnym – poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 – w formie zatrudnienia niani.
IV. Zasady realizacji Programu
1. Świadczenie Małopolska Niania, zwane dalej „świadczeniem”, jest miesięcznym świadczeniem
przyznawanym w ramach Programu na rzecz rodziców dziecka w wieku do lat 3, przeznaczonym na
dofinansowanie wynagrodzenia niani.
2. Świadczenie przyznawane będzie w formie pisemnej, w oparciu o art. 22 b ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
3. Adresatami świadczenia są rodzice dziecka/ci w wieku do lat 3, (również opiekunowie prawni i osoby
którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3), mieszkający na terenie gminy Wielka Wieś,
dla których gmina Wielka Wieś stanowi centrum aktywności życiowej, aktywni zawodowo (zatrudnieni,
świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych
w wymiarze pełnego etatu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą).
4. Świadczenie może być przyznane również w sytuacji pozostawania bez pracy jednego z rodziców na
okres poszukiwania zatrudnienia, nie dłuższy jednak niż 1 miesiąc w okresie korzystania ze świadczenia.
5. Pod pojęciem „dziecko w wieku do lat 3” należy rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3-go roku życia lub, w sytuacji, gdy
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym dziecko, które w dniu
zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4-go roku życia.
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6. Pod pojęciem „niani” należy rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu art. 50 ustawy o opiece
nad dziećmi do lat 3, niepobierającą świadczeń emerytalno – rentowych z zabezpieczenia społecznego,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, niania musi spełniać również wymogi
art. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. posiadać aktualne badania sanitarno –
epidemiologiczne).
V. Zasady przyznawania świadczeń
1. Świadczenie Małopolska Niania wynosi 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Świadczenie jest
finansowane przez gminę w kwocie: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) ze środków pomocy finansowej
otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego i w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków
własnych gminy (wkład własny gminy).
2. Okres, na który przyznane jest świadczenie, nie może przekroczyć zakończenia roku szkolnego
2017/2018.
3. Świadczenie Małopolska Niania może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani
dla danej rodziny, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub świadczącej usługi w oparciu o umowę
cywilno – prawną w wymiarze 1 pełnego etatu.
4. Liczba przyznanych świadczeń uzależniona jest od wielkości dotacji (pomocy finansowej) otrzymanej
z budżetu Województwa Małopolskiego oraz zabezpieczonych środków własnych gminy.
5. Rodzina otrzymująca świadczenie, zobowiązana jest zapewnić środki własne, tak aby wynagrodzenie
niani stanowiło co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia tj. kwotę 2000 zł, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. poz. 1456).
6. Świadczenie przysługuje rodzinie przez okres faktycznego zatrudnienia niani, w okresie od 1 września
2017r. do 31 sierpnia 2018r., jednak nie dłużej niż przez okres 10-ciu miesięcy, z uwzględnieniem
postanowienia pkt 4 ust.1.
7. Rodzina pobierająca świadczenie zobowiązana jest poddać się kontroli organu wypłacającego
świadczenie (lub upoważnionych przez organ pracowników), w zakresie zgodności wydatkowania świadczenia
zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Rodzina, której zostanie przyznane świadczenie, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować organ
wypłacający świadczenie o każdej zmianie w sytuacji rodzinnej mogącej mieć wpływ na prawo do pobierania
świadczenia.
9. Świadczenia pobrane w wyniku złożenia fałszywych oświadczeń bądź zatajenia istotnych informacji,
przedłożenia fałszywych lub nieprawdziwych dokumentów, nie poinformowania o istotnych zmianach
w sytuacji rodzinnej uznawane jest za świadczenie nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.
VI. Kryteria wyboru beneficjentów Programu
1. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać
udostępnionym na stronie internetowej gminy Wielka Wieś.

w terminach

określonych

w ogłoszeniu

2. W przypadku, gdy w terminie o którym mowa w pkt. 1 zostanie złożonych mniej wniosków, niż
przewidywana liczba świadczeń, organ dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania wniosków.
3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na druku stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
Programu.
4. W celu weryfikacji spełnienia wymogów formalnych, do wniosku należy załączyć również dokumenty
potwierdzające sytuacje rodziny:
·kserokopię dowodów tożsamości rodziców,
·kserokopię aktu urodzenia dziecka/dzieci,
·kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie rodziców (w tym również potwierdzenie
prowadzenia działalności gospodarczej i formy opodatkowania lub potwierdzenie prowadzenia działalności
rolniczej),
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·zaświadczenie potwierdzające podjęcie aktywności zawodowej (dotyczy osób powracających do pracy
po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym)
·kserokopię dowodu tożsamości niani wraz z umową uaktywniającą,
·kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub innego członka rodziny (tj. rodzica lub
rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu rodziny i uwzględnionego w jej składzie),
·zaświadczenia o dochodzie rodziny (tj. zaświadczenie od pracodawcy o średnim dochodzie netto z trzech
ostatnich miesięcy; PIT-36 za rok 2016 w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na
zasadach ogólnych, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego
podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku za rok 2016; informację
o pobieranych świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, informację o wysokości pobieranych alimentów – wyrok sądowy
lub zaświadczenie od komornika, zaświadczenie o stanie posiadania gruntów lub nakaz płatniczy (dochód
z ha oblicza się wg przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych); oraz wszelkie inne dokumenty
poświadczające dochody rodziny, również te niepodlegające opodatkowaniu.
·informację o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola,
·inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnej.
5. Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie i weryfikacji przez Komisję powołaną
zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Wieś, określającym skład i zasady funkcjonowania Komisji.
6. Do wyboru beneficjentów będzie zastosowane kryterium punktowe, zgodnie z którym:
·wnioski spełniające wszystkie niezbędne wymogi formalne otrzymają 20 pkt,
a dodatkowe punkty można uzyskać za spełnienie następujących kryteriów:
·niepełnosprawność dziecka, nad którym niania ma sprawować opiekę – 15 pkt,
·samotne wychowywanie dziecka (potwierdzone wyrokiem sądu w sprawie alimentów, aktem zgonu
rodzica, lub aktem zupełnym urodzenia dziecka, lub toczącym się postepowaniem rozwodowym) – 15 pkt
·posiadanie w składzie rodziny co najmniej 2 dzieci w wieku do lat 3 – 10 pkt,
·powrót rodzica (po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub podjęcie zatrudnienia) do aktywności
zawodowej w okresie trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku – 10 pkt,
·zatrudnienie jako niani osoby niespokrewnionej z rodziną – 10 pkt,
·dochód rodziny nie przekraczający 200% kryterium z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty
1348 zł – 10 pkt.
·niepełnosprawność członka rodziny – 5 pkt,
·zatrudnienie obojga rodziców w oparciu o umowę o pracę – 5 pkt,
·zatrudnienie jako niani osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotnej
powyżej 50-go roku życia a poniżej 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni) – 5 pkt,
·zatrudnienie jako niani osoby posiadającej uprzednio status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej
w Urzędzie Pracy), będącej jednocześnie mieszkańcem gminy Wielka Wieś – 5 pkt,
·zawarcie umowy uaktywniającej z nianią nie wcześniej niż w okresie trzech ostatnich miesięcy od daty
złożenia wniosku– 5 pkt,
·dziecko do lat 4 (nad którym ma być sprawowana opieka) które nie zostało przyjęte do przedszkola –
5 pkt.
7. Świadczenia zostaną przyznane nie więcej niż 10 rodzinom, które spełniły wymogi formalne i uzyskały
najwyższą liczbę punktów.
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8. W przypadku rezygnacji rodziny z prawa do świadczenia, bądź wystąpienia innych przesłanek
uniemożliwiających rodzinie otrzymywanie świadczenia, świadczenie może zostać przyznane innej rodzinie,
która uprzednio nie zakwalifikowała się do otrzymywania świadczenia (kolejnej wg punktacji)
9. W przypadku, gdy więcej rodzin uzyska tę samą liczbę punktów - decydować będzie dochód na osobę
w rodzinie – świadczenie uzyskają osoby z najniższym dochodem.
10. Rodziny, które nie zostaną zakwalifikowane do Programu zostaną o tym poinformowane pisemnie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy Wielka Wieś może upoważnić jednostkę administracyjna gminy Wielka Wieś do realizacji
niniejszego Programu i wydawania w ramach Programu decyzji administracyjnych.
2. Realizator Programu zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji Programu do Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
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Załącznik Nr 1 do gminnego programu
„Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”

(pieczęć organu)

WNIOSEK O USTALENIE ŚWIADCZENIA MAŁOPOLSKA NIANIA
I: Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do Świadczenia Małopolska Niania w formie
decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art.22 b ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Telefon

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Numer Mieszkania

II. Wnoszę o ustalenie prawa do otrzymania świadczenia pn. „Małopolska Niania” na następujące
dziecko:
Imię i nazwisko

Numer PESEL

Data urodzenia

Imiona i nazwiska
rodziców/ prawnych
opiekunów
1.

2.

III. Dane Niani
Imię i nazwisko

Numer PESEL

Adres zamieszkania

Okres na który jest
zawarta umowa
uaktywniająca
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IV. Dane wspólnie zamieszkujących członków rodziny
L.p.

Nazwisko i imię

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

V. Informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku (właściwe zaznacz)
Kryterium
niepełnosprawność dziecka nad którym
niania ma sprawować opiekę
samotne wychowywanie dziecka
(potwierdzone wyrokiem sądu w
sprawie alimentów, aktem zgonu
rodzica, lub aktem zupełnym urodzenia
dziecka, lub toczącym się
postepowaniem rozwodowym)
posiadanie w składzie rodziny co
najmniej 2 dzieci w wieku do lat 3
powrót rodzica do aktywności
zawodowej w okresie trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku
zatrudnienie jako niani osoby
niespokrewnionej z rodziną
dochód rodziny nie przekraczający
200% kryterium z ustawy o
świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty
1348 zł netto)
niepełnosprawność członka rodziny
zatrudnienie obojga rodziców w oparciu
o umowę o pracę
zatrudnienie jako niani osoby będącej w
szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.
osoby bezrobotnej powyżej 50 – go roku
życia a poniżej 60 roku życia (kobiety) i
65 roku życia (mężczyźni)

Spełnia

Punkty
15 pkt,
15 pkt

10 pkt
10 pkt

10 pkt
10 pkt

5 pkt
5 pkt
5 pkt
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zatrudnienie jako niani osoby
posiadającej uprzednio status osoby
bezrobotnej (zarejestrowanej w
Urzędzie Pracy), będącej jednocześnie
mieszkańcem gminy Wielka Wieś
zawarcie umowy uaktywniającej z
nianią nie wcześniej niż w okresie
trzech ostatnich miesięcy
dziecko do lat 4 nad którym jest
sprawowana opieka które nie zostało
przyjęte do przedszkola
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5 pkt

5 pkt
5 pkt

Oświadczam, że:


powyższe dane są prawdziwe



jestem mieszkańcem Gminy Wielka Wieś



zapoznałam/łem się z zasadami przyznawania Świadczenia Małopolska Niania



w przypadku zmian sytuacji zawodowej i rodzinnej mającej wpływ na prawo do
świadczenia zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym fakcie organ wypłacający
świadczenie



jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia



wyrażam zgodę na sprawowanie kontroli przez Wójta Gminy Wielka Wieś lub
upoważnionych pracowników Wykorzystania świadczenia zgodnie z Gminnym
Programem Małopolska Niania dla rodzin z dziećmi do lat 3 w Gminie Wielka Wieś



zostałem/łam poinformowany/na o konieczności zwrotu świadczeń uznanych za
świadczenia niezależne pobrane.

………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do gminnego programu
„Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”
OŚWIADCZENIE
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:
1. dziecko, nad którym niania sprawuje opiekę
TAK/NIE*

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności:

2. jestem osobą samotnie wychowującą dziecko: TAK/NIE*
3. posiadam w składzie rodziny 2 lub więcej dzieci w wieku do lat 3: TAK/NIE*
4. w składzie mojej rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
TAK/NIE*
5. obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka są zatrudnieni
na podstawie umów o pracę: TAK/NIE*
6. powrót do aktywności zawodowej rodzica nastąpił w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku: TAK/NIE*
7. zatrudniam jako nianię osobę posiadającą uprzednio status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej
w Urzędzie Pracy), będącą jednocześnie mieszkańcem gminy Wielka Wieś
8. zatrudniam jako nianię osobę będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osobę bezrobotną powyżej
50-go roku życia a poniżej 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni): TAK/NIE*
9. zawarcie umowy uaktywniającej z nianią nastąpiło nie wcześniej niż w okresie trzech ostatnich miesięcy:
TAK/NIE*
10. zatrudniona niania nie jest w żaden sposób spokrewniona z rodzina dziecka nad którym sprawuje
opiekę: TAK/NIE*
11. dochód mojej rodziny nie przekracza 200% kryterium ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty
1348 zł netto: TAK/NIE*
12. dziecko do lat 4 (nad którym ma być sprawowana opieka) które nie zostało przyjęte do przedszkola:
TAK/NIE*
Jednocześnie przedkładam dokumenty potwierdzające powyższe informacje*:
- kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- potwierdzenie zasądzonych alimentów, wyrok rozwodowy, pełny akt urodzenia dziecka, akt zgonu rodzica
dziecka,
- akty urodzenia pozostałych dzieci,
- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności członka rodziny,
- informację pracodawcy o terminie podjęcia zatrudnienia,
- kserokopie umów o pracę,
- kserokopie umowy z nianią,
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- zaświadczenia rodziców o dochodzie (tj. zaświadczenie od pracodawcy o średnim dochodzie netto z trzech
ostatnich miesięcy; PIT-36 za rok 2016 w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na
zasadach ogólnych, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego
podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku za rok 2016; informację
o pobieranych świadczeniach rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, informację o wysokości pobieranych alimentów – wyrok sądowy
lub zaświadczenie od komornika, zaświadczenie o stanie posiadania gruntów lub nakaz płatniczy (dochód
z ha oblicza się wg przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- poświadczenie nie przyjęcia dziecka do przedszkola,
- inne: ........................................................................................................................................................
*niewłaściwe skreślić
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe.
………………………………
(miejscowość, data)

........................................
(podpis)
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
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Załącznik Nr 3 do gminnego programu
„Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”
…………………………………
(Nazwisko i imię)
…………………………………
(PESEL)
…………………………………
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE OSOBY ZATRUDNIONEJ JAKO NIANIA
Oświadczam:
1. Sprawuję opiekę nad dzieckiem…………………………………………………………………….
urodzonym …………………………………………………………………………………………..
2. Umowa uaktywniająca została zawarta w dniu……………………………………………………...
na okres od …………………….. do…………………………
3. Umowa uaktywniająca została zgłoszona do ZUS.
4. Posiadam aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
5. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Nie pobieram świadczeń emerytalno- rentownych.
………………………………

……………………………...

(miejscowość, data)

(podpis)
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Zbigniew Mazela
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Załącznik Nr 4 do gminnego programu
„Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”

KARTA OCENY WNIOSKU

KRYTERIUM
wniosek spełnia wymogi formalne
ujęte w programie
niepełnosprawność dziecka nad
którym niania ma sprawować
opiekę
samotne wychowywanie dziecka
(potwierdzone wyrokiem sądu w
sprawie alimentów, aktem zgonu
rodzica, lub aktem zupełnym
urodzenia dziecka, lub toczącym
się postepowaniem rozwodowym)
posiadanie w składzie rodziny co
najmniej 2 dzieci w wieku do lat 3
powrót rodzica do aktywności
zawodowej w okresie trzech
miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku
zatrudnienie jako niani osoby
niespokrewnionej z rodziną
dochód rodziny nie przekraczający
200% kryterium z ustawy o
świadczeniach rodzinnych (tj.
kwoty 1348 zł netto)
niepełnosprawność członka
rodziny
zatrudnienie obojga rodziców w
oparciu o umowę o pracę
zatrudnienie jako niani osoby
będącej w szczególnej sytuacji na
rynku pracy tj. osoby bezrobotnej
powyżej 50-go roku życia a
poniżej 60 roku życia (kobiety) i
65 roku życia (mężczyźni)
zatrudnienie jako niani osoby
posiadającej uprzednio status
osoby bezrobotnej
(zarejestrowanej w Urzędzie
Pracy), będącej jednocześnie
mieszkańcem gminy Wielka Wieś

SPEŁNIA

NIE SPEŁNIA

PUNKTY
20 pkt
15 pkt
15 pkt

10 pkt
10 pkt

10 pkt
10 pkt

5 pkt
5 pkt
5 pkt

5 pkt
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5 pkt
5 pkt

Łączna suma punktów:………………….

Podpisy członków komisji:

1……………………….

3…………………………..

2………………………..

4……………………………

