
UCHWAŁA NR XXIX.258.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się „gminny bon żłobkowy”, będący świadczeniem pieniężnym na rzecz rodziny, 
którego szczegółowe zasady przyznawania i wysokość określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/305/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018r. 

w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX.258.2021  

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

Szczegółowe zasady przyznawania i wysokości świadczenia  „gminny bon żłobkowy”  

dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa  jest o: 

1)  bonie 

- należy przez to rozumieć gminny bon żłobkowy będący świadczeniem na rzecz rodziny; 

2)  dziecku 

- należy przez to rozumieć dziecko, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a także dziecko przyjęte na wychowanie w ramach rodziny 

zastępczej; 

3)  podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy 

- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną inną niż Gmina Mińsk Mazowiecki i 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą żłobek lub klub 

dziecięcy; 

4)  podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna 

- należy przez to rozumieć osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej zatrudniającą dziennego opiekuna; 

5)  dziennym  opiekunie 

- należy przez to rozumieć dziennego opiekuna zgłoszonego do właściwego wykazu dziennych 

opiekunów; 

6)  rodzicach 

- oznacza rodziców biologicznych i przysposabiających, w tym osoby samotnie wychowujące 

dziecko, opiekunów prawnych, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej i 

rodziny zastępczej niezawodowej; 

7)  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 oraz co najmniej 8 godzin 

dziennie w żłobku albo co najmniej 5 godzin dziennie w klubie dziecięcym; 

8)  ustawie 

- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

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

dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 
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§ 3. 1. Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi 

prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej. 

2. Bon przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 6 miesiąca  do dnia objęcia dziecka 

wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia w roku, w którym 

dziecko ukończy 3 lata. 

3.  Bon przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice zamieszkują na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, właściwym dla Gminy 

Mińsk Mazowiecki 

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką poza Gminą Mińsk Mazowiecki                            

z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym 

dziennego opiekuna; 

3)  oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, prowadzą indywidualne 

gospodarstwo rolne, uczą się w formie dziennej lub studiują stacjonarnie, odbywają staż. W 

przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ustania prowadzenia 

indywidualnego gospodarstwa rolnego świadczenie przysługuje do końca trzeciego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

4) rodzice nie korzystają z urlopu wychowawczego 

4. Bon nie przysługuje osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem. 

§ 4. 1.  Wysokość bonu wynosi 400 zł miesięcznie. 

2.  Kwotę bonu przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez 

liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez 

liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia 

przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

3.  Bon finansowany jest z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

4. Bon przyznawany jest na okres jednego roku kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym prawidłowo złożono kompletny wniosek o przyznanie 

gminnego bonu żłobkowego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, gminny bon żłobkowy 

przyznawany jest do 31 sierpnia danego roku. 

6. W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy 

niż opisany w ust. 4 i 5, bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy. 

§ 5. 1. Ustalenie prawa do bonu oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica. 

2. W przypadku zbiegu prawa rodziców dziecka do bonu, świadczenie wypłaca się temu z 

rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem 

sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, świadczenie wypłaca się temu, kto 

pierwszy złoży wniosek. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy i jego dziecka, obejmujące: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz numer rachunku bankowego, na który ma być 

przekazywane świadczenie. 
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4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenia rodziców o rozliczeniu podatku dochodowego w urzędzie skarbowym,                 

o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ustala się 

prawo do świadczenia, oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do okazania na wezwanie 

dokumentu potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego we właściwym urzędzie; 

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

dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał 

wnioskodawca okazuje do wglądu w celu poświadczenia zgodności; 

3) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie 

sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie 

o przysposobienie dziecka; 

4) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

5) odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której 

mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

6) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o 

zmianach danych zawartych we wniosku i w załączonych dokumentach, mających wpływ na 

przysługiwanie prawa do bonu; 

7) oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na sprawowanie przez Urząd Gminy Mińsk 

Mazowieckim kontroli w zakresie spełniania warunków otrzymania bonu oraz zgodności 

wykorzystania bonu z niniejszą uchwałą, pod rygorem wstrzymania prawa do bonu w razie 

odmowy poddania się tej kontroli; 

8)  oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu na rachunek bankowy Gminy 

Mińsk Mazowiecki nienależnego pobranego świadczenia. 

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, 

opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego 

albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu 

wychowawczego. 

5. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub niedołączenia do wniosku 

wymaganych dokumentów, wzywa się osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia do 

poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia o wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 6. 1. Bon wypłaca się na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy. 

2. Bon wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało 

świadczenie. 

3. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia po 10 dniu 

miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

§ 7. 1.  Rodzic otrzymujący świadczenie obowiązany jest po upływie każdych kolejnych 3 

miesięcy pobierania świadczenia, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, złożyć 
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oświadczenie o spełnieniu warunków przewidzianych w § 3 ust. 3, pod rygorem wstrzymania 

wypłaty świadczenia. 

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do świadczenia 

„Gminny bon żłobkowy”, rodzic otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 8. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie, jest zobowiązana do jego zwrotu. 

§ 9. Wnioski o ustalenie prawa do bonu na każdy następny rok kalendarzowy przyjmowane są 

od dnia 1 grudnia roku poprzedniego.           

§ 10. Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 

Mazowieckim do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia, o którym mowa w 

niniejszej uchwale, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.             
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