
ZARZĄDZENIE NR VII/249/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie świadczenia "Dofinansowanie żłobkowe"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 
ze zm.) oraz § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/318/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi do lat 3.

zarządzam, co następuje

§ 1. Wprowadzić wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia "Dofinansowanie żłobkowe" stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Świadczeń Rodzinnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Burmistrz Miasta Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA „DOFINANSOWANIE ŻŁOBKOWE”

Część I

1.  Dane  osoby  ubiegającej  się  o  przyznanie  świadczenia  „Dofinansowanie

żłobkowe”

Imię Nazwisko

Numer PESEL Stan cywilny 

Adres zamieszkania

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Nr telefonu kontaktowego: 

2. Wnoszę o przyznanie świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” na następujące
dzieci:

Lp. Imię i nazwisko dziecka Numer PESEL
Placówka, która sprawuje opiekę

nad dzieckiem

1.

2.

3.

4.

5.
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3. Dane członków rodziny:

Lp. Imię i nazwisko Numer PESEL Stopień pokrewieństwa
Miejsce zatrudnienia /

nauki itp.

Część II 

1. Oświadczam, że podany przeze mnie adres zamieszkania na terenie Miasta Orzesze
jest faktycznym miejscem zamieszkania moim i mojego dziecka.

….........................................................
      (data i czytelny podpis wnioskodawcy

2. Oświadczam że:

a) sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem, 
b) nie korzystam z usług publicznego żłobka,

  c) żaden z rodziców nie przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie 
   macierzyńskim, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym,
d) nie korzystam z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł.

….........................................................
      (data i czytelny podpis wnioskodawcy
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3.  Oświadczam,  że  jestem osobą  samotnie  wychowującą  dziecko  w  rozumieniu  art. 3
pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

….........................................................
                (data i czytelny podpis wnioskodawcy

4. Wyrażam zgodę na sprawowanie kontroli przez Burmistrza Miasta Orzesze w zakresie
spełniania  warunków  nabycia  prawa  i  zgodności  wykorzystania  świadczenia
„Dofinansowanie żłobkowe”.

….........................................................
      (data i czytelny podpis wnioskodawcy

5. Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Burmistrza  Miasta  Orzesze
o wystąpieniu  zmian  w  zakresie  danych  wykazanych  w  złożonym  wniosku
i załącznikach.

….........................................................
      (data i czytelny podpis wnioskodawcy

6. Proszę  o  wypłatę  świadczenia  „Dofinansowanie  żłobkowe”  na  następujący  numer
rachunku bankowego: 

W banku …............................................................................................................................
(nazwa banku)

Część III

Do wniosku dołączam:

1. Umowę................................................................................................................................

zawartą z ...........................................................................................................................

…........................................................................................................................................

na okres od......................................................do...............................................................
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2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wykonywanie czynnej pracy zawodowej lub

wykonywanie innej pracy zarobkowe.

3. ............................................................................................................................................

4. …........................................................................................................................................

5. …........................................................................................................................................

6. …........................................................................................................................................

7. …........................................................................................................................................

8. …........................................................................................................................................

9. …........................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności  karnej  za  złożenie fałszywego

świadczenia.

…..................................... ….........…..........................................
             (miejscowość, data)              (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie

1. Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przysługuje rodzicom posiadającym dziecko w wieku do
lat 3, spełniających następujące łączne warunki:

1) korzystają z usług żłobka, klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wpisanego do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych,

2) zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie miasta Orzesze,
3) są zatrudnieni i wykonują czynną pracę zawodową lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu

art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Świadczenie przysługuje rodzicom spełniającym warunki określone w ust. 1 pkt 1 – 2 jeżeli:

1) jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje czynnej pracy zawodowej lub nie wykonuje innej
pracy zarobkowej z powodu:
a) zaliczenia do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
c) odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach
zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy,
d) przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

2) oboje rodziców nie są zatrudnieni i nie wykonują czynnej pracy zawodowej lub innej pracy zarobkowej
z powodu:
a) zaliczenia do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
b) kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem,
c) odbywania stażu, brania udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach
zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy.

3. Świadczenie  przysługuje  również  osobie  samotnie  wychowującej  dziecko  w  rozumieniu  art. 3
pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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4. Świadczenie nie przysługuje rodzicom jeżeli:

1) nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem,
2) dziecko korzysta z usług publicznego żłobka,
3) co najmniej jeden z rodziców przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim,
urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym,
4) korzystają z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł.

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” finansowane jest z budżetu Miasta Orzesze.

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 lub w przypadku,
gdy dziecku odmówiono przyjęcia do przedszkola na terenie miasta – do lat 4. 

Świadczenie  „Dofinansowanie  żłobkowe”  przyznawane jest  na  częściowe pokrycie  kosztów zapewnienia
opieki nad dzieckiem, o którym mowa w ust. 2 poprzez umieszczenie w placówkach, o których mowa w § 1
ust. 1.

Wysokość świadczenia „Dofinansowanie żłobkowe” wynosi na każde uprawnione dziecko:
- 400 zł gdy dziecko korzysta z usług żłobka;
- 200 zł gdy dziecko korzysta z usług klubu dziecięcego,
nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem bez wyżywienia (czesne) wynikający z umowy
zawartej z podmiotami prowadzącymi placówki, o których mowa w § 1 ust.1.

Świadczenie  „Dofinansowanie  żłobkowe”  przyznawane  jest  na  rok  kalendarzowy  od  1  stycznia  do  31
grudnia, jednak nie dłużej niż:

a) na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówki zgodnie z zawartą umową,
b) do ukończenia przez dziecko 3. roku życia, a w przypadku gdy dziecku odmówiono przyjęcia do
przedszkola na terenie miasta - do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przysługuje za pełny miesiąc kalendarzowy, nie wcześniej niż od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Utrata  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  przez  rodziców  w  trakcie  pobierania  świadczenia
„Dofinansowanie żłobkowe” nie powoduje utraty prawa do świadczenia do końca miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ze  świadczenia  „Dofinansowanie  żłobkowe”  przyznanego  danemu  dziecku  może  korzystać  tylko  jedno
z rodziców.

W  przypadku  wystąpienia  zmian  mających  wpływ  na  przysługiwanie  prawa  do  świadczenia
„Dofinansowanie  żłobkowe” rodzic  otrzymujący świadczenie  jest  zobowiązany do  niezwłocznego
powiadomienia o tym Burmistrza Miasta Orzesze.

Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących
ustanie prawa do powyższego świadczenia uznaje się za nienależnie pobrane.

Nienależnie  pobrane  świadczenia  podlegają  zwrotowi  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  na
rachunek bankowy wskazany przez Burmistrza Miasta Orzesze. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się
od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.
Nienależnie  pobrane  świadczenia  „Dofinansowanie  żłobkowe”  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem,
wypłatą  i  kontrolą  świadczenia  „Dofinansowanie żłobkowe” zgodnie  z ustawą z  dnia  29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

…...................................... …....................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy)
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