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UCHWAŁA NR VIII/313/2017
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu „Małopolska Niania” na terenie Gminy Dębno polegającego
na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej
na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.#) oraz art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze
zm.#) Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Gminny Program Małopolska Niania w Gminie Dębno polegający na wsparciu rodzin
w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3.
§ 2. Przyjmuje się zasady realizacji Programu, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Matura
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/313/2017
Rady Gminy Dębno
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Regulamin programu „Małopolska Niania” w Gminie Dębno
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady realizacji świadczenia „Małopolska Niania” na terenie Gminy Dębno,
polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy
finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Niniejszy program jest odpowiedzią na
Uchwałę Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia
naboru i przyjęcia zasad pilotażowego projektu „Małopolska Niania”.
2. Projekt realizowany będzie w latach 2017/2018.
3. Podstawa prawna
1) Uchwała Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie
ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad 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
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
3) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
4. Cel programu
Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin zamieszkałych na terenie Gminy
Dębno w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
Koordynatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Do prowadzenia
postępowania w sprawach związanych z realizacją projektu upoważnia się Dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dębnie.
§ 2. Zasady realizacji Programu
1. Ilekroć mowa w Programie o:
1) programie należy przez to rozumień program „Małopolska Niania” polegający 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.
2) zasadach – należy przez to rozumieć niniejszy dokument,
3) dziecku do lat 3 – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodni życia, które w dniu
zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku życia
4) rodzicach – 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,
5) niani – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu art. 50 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i aktualne badania sanitarnoepidemiologiczne, niepobierającą świadczenia emerytalno-rentowego z zabezpieczenia społecznego,
6) świadczenie „Małopolska Niania” – należy przez to rozumieć świadczenie
w ramach projektu na rzecz rodziców na dofinansowanie wynagrodzenia niani.

przyznawane

7) wniosku o świadczenie – należy przez to rozumieć wniosek o świadczenie składany przez rodziców (wzór
wniosku o świadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Świadczenie „Małopolska Niania” zwane dalej „świadczeniem” określa miesięczne świadczenie
przyznawane w ramach projektu na rzecz rodziców na dofinansowanie zatrudnienia Niani, które przysługuje
rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, opiekunom prawnym, osobom, którym sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.
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3. Projekt skierowany jest do rodzin spełniających następujące kryteria:
1) oboje rodzice wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub wykonują pracę lub
świadczą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie lub dochód, wynoszące, co najmniej minimalnie
wynagrodzenie za pracę określone w odrębnych przepisach albo prowadzą aktywną działalność gospodarczą
lub rolniczą w sposób ciągły, od co najmniej roku przed datą złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, za
wyjątkiem sytuacji, gdy jedno z rodziców nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnuje z nich ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pod
warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzeniu
działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia we wskazanych wyżej formach, jeżeli
podjęcie tej działalności nastąpiło w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ustania zatrudnienia,
2) osoby samotne wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub wykonują pracę lub
świadczą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie lub dochód, wynoszące, co najmniej minimalnie
wynagrodzenie za pracę określone w odrębnych przepisach albo prowadzą aktywną działalność gospodarczą
lub rolniczą w sposób ciągły, od co najmniej roku przed datą złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, za
wyjątkiem sytuacji, gdy jedno z rodziców nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnuje z nich ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pod
warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzeniu
działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia we wskazanych wyżej formach, jeżeli
podjęcie tej działalności nastąpiło w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ustania zatrudnienia,
3) zamieszkują na terenie gminy Dębno,
4) nie posiadają zaległości finansowych z jakiegokolwiek tytułu wobec gminy Dębno lub gminnych jednostek
organizacyjnych, oraz zaległości alimentacyjnych z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy po złożeniu wniosku
w toku postępowania weryfikacyjnego ujawnione zostaną zadłużenia, a wnioskodawca spłaci je w całości
w terminie 4 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie przez organ, przedkładając organowi dowód spłaty
zadłużenia, warunek ten zostanie uznany za spełniony,
5) nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani nie została im ona ograniczona lub zawieszona,
6) przedstawią kandydaturę niani, która może być spokrewniona z wnioskodawcą, z którą podpiszą umowę
o świadczenie usług określonych w Ustawie o opiece nad dzieckiem, do której zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego stosuje się przepisy zlecenia, zwaną dalej umową uaktywniającą. Niania spokrewniona
z wnioskodawcą musi być osobą bezrobotną, nie pobierającą żadnego świadczenia.
4. Wnioski będą rozpatrywane pod kątem spełnienia dodatkowych kryteriów:
1) posiadanie dziecka z niepełnosprawnością – 5 punktów
2) zatrudnienie niani będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. będącą osobą bezrobotną powyżej
50 roku życia – 4 punkty,
3) samotne wychowywanie dziecka (potwierdzone przedłożeniem kopii skróconego aktu zgonu drugiego
z rodziców dziecka lub kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka) – 4 punkty,
4) wielodzietność rodziny – 3 punkty.
5. W przypadku, gdy więcej rodzin uzyskało tą samą liczbę punktów decydować będzie:
1) w pierwszej kolejności wysokość dochodu -wsparcie otrzymają rodziny z najniższym dochodem.
2) w drugiej kolejności – data i godzina złożenia wpływu kompletnego wniosku do organu prowadzącego
postępowanie.
3) w przypadku jeśli ktoś utraci prawo do wsparcia w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym wsparcie
otrzymuje kolejna rodzina oczekująca na przyznanie wsparcia,
6. Świadczenie może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani dla danej rodziny.
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1) Ilość przyznawanych Świadczeń zależy od wielkości pomocy finansowej otrzymanej z budżetu
Województwa Małopolskiego oraz zabezpieczonych środków własnych Gminy Dębno
2) Wysokość świadczenia Małopolska Niania wynosi 1 500,00 zł miesięcznie, z czego kwota 1000,00 zł
pochodzi ze środków budżetu Województwa Małopolskiego oraz kwota 500 zł z budżetu Gminy Dębno.
3) Pozostałą kwotę z tytułu świadczenia usług przez nianią, ponoszą rodzice.
7. Program realizowany jest od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., natomiast świadczenie przysługuje
przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
8. Nabór wniosków oraz terminy zostaną ogłoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej koordynatora i Gminy Dębno oraz wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń w siedzibie GOPS.
9. Świadczenie „Małopolska Niania” przysługuje za pełny miesiąc kalendarzowy.
10. Świadczenie będzie przyznane w formie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 22 b ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
11. Wypłata pierwszego świadczenia nastąpi po dostarczeniu do GOPS Dębno umowy zatrudnienia niani
i potwierdzenia zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wsparciem w ramach programu zostaną objęte rodziny, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
12. Przyznawane świadczenie będzie comiesięczne weryfikowane, rodzic otrzymujący świadczenie ma
obowiązek do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczenia listy płac za miesiąc poprzedni, zatrudnionej niani, celem
zweryfikowania poniesionego wydatku.
13. Świadczenie przekazywane jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
14. Rodzice, którym zostanie przyznane świadczenie są zobowiązani do niezwłocznego informowania
organu, który wydał decyzję administracyjną o wszelkich zmianach w sytuacji rodziny mogących mieć wpływ
na pobieranie świadczenia. Świadczenie pobrane nienależnie podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi
od dnia wezwania do zwrotu.
15. Rodzic składający wniosek wyraża zgodę na poddanie się kontroli organu, który wydał decyzję
administracyjną lub upoważnionych przez niego pracowników w zakresie wykorzystania świadczenia zgodnie
z niniejszą uchwałą.
§ 3. Kryteria wyboru
1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) dane dotyczące członków rodziny,
2) odpis aktu urodzenia dziecka do wglądu,
3) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Dębno,
4) przedstawienie kandydatury niani wraz z podaniem nazwiska, rodzaju umowy i terminu zatrudnienia,
5) oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł,
6) wyrażenie zgody na sprawowanie kontroli przez Wójta Gminy Dębno w zakresie spełnienia warunków
określonych w Uchwale,
7) zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania o wystąpieniu zmian w zakresie danych wykazanych we
wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców i wykonywanie czynnej pracy zawodowej lub
wykonywanie przez nich innej pracy zarobkowej,
2) zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3) dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Dębno,
4) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
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4) inne dokumenty i oświadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny, niezbędne do przyznania
świadczenia „Małopolska Niania”.
3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku i/lub niedołączenia do wniosku
wymaganych dokumentów, wzywa się rodzica ubiegającego się o przyznanie świadczenia pn "Małopolska
Niania" do poprawienia wniosku i/lub uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
4. Osoby weryfikujące wniosek mają prawo żądać zaświadczeń i innych dokumentów mających wpływ na
ustalenie prawa do świadczenia pn. „Małopolska Niania".
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Koordynatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu programu
WNIOSEK O USTALENIE ŚWIADCZENIA „ MAŁOPOLSKA NIANIA”
CZĘŚĆ I.
1. Dane osoby składającej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pn. Małopolska Niania zwanej
dalej wnioskodawcą. Wniosek dotyczy okresu od 1 listopada 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
Imię
Numer PESEL
Stan cywilny
Miejsce zamieszkania
Miejscowość
Ulica

Nazwisko
Data urodzenia
Obywatelstwo
Nr telefonu
Kod pocztowy
Numer domu

Numer mieszkania

2. Wnoszę o ustalenie prawa do otrzymywania świadczenia pn. Małopolska Niania na następujące
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

Nr aktu
Miejsce zamieszkania urodzenia
Numer PESEL
dziecka
dziecka, data
wydania

Imiona
rodziców/
prawnych
opiekunów

Orzeczenie
o niepełnosprawności
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.

Imię i Nazwisko

Stopień pokrewieństwa

PESEL

…………………………………………………………………………………………..
(data, podpis osoby ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Część II OŚWIADCZENIA
Oświadczenie dotyczące zatrudnienie rodzica
Matka dziecka
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1), oświadczam, że jestem
zatrudniona w:
1) nazwa zakładu pracy:............................................................................................................
2) adres zakładu pracy:...........................................................................................................
3) wymiar etatu:.....................................................................................................................
4) rodzaj umowy:..................................................................................................................
5) okres zatrudnienia …........................................................................................................
...........................................................................
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(data, podpis )
Ojciec dziecka
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1), oświadczam, że jestem
zatrudniona w:
1) nazwa zakładu pracy:............................................................................................................
2) adres zakładu pracy:...........................................................................................................
3) wymiar etatu:.....................................................................................................................
4) rodzaj umowy:..................................................................................................................
5) okres zatrudnienia …........................................................................................................
...........................................................................
(data, podpis )
Oświadczenie dotyczące zatrudnienia niani
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1),
oświadczam, że:
·zatrudnię nianię Panią/ Pana ....................................................... na umowę aktywizującą od dnia
............................................................., którą/którego zarejestruję w ZUS i zgłoszę do Urzędu
Skarbowego . Zobowiązuję się doręczyć do GOPS Dębno Umowę zawartą z nianią w terminie do 5 dni
od jej zawarcia.
·deklaruję/ nie deklaruję*) wkład własny do projektu w kwocie ............................... zł. miesięcznie
·niania znajduje się/nie znajduje*) się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. jest osobą bezrobotną
·po 50 roku życia.
§niania będzie świadczyła usługi w wymiarze** ………………… godzin dziennie,
w dni robocze, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
§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)
* niewłaściwe skreślić
**należy podać liczbę godzin
Oświadczenie rodzica o niepełnosprawności dziecka
Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1), 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 lub innego właściwego organu.
Orzeczenie z dnia…………….nr………………..
................................................................................................................
(data, podpis rodzica/rodziców ubiegającej się o świadczenie Małopolska Niania)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
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1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) .......................................................................
1) 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.

