UCHWAŁA NR 84/V/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki
bon żłobkowy”.
Na podstawie art. 6, art 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500),
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1310, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358, poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 i poz. 2529) uchwala
się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji wieloletni program osłonowy na terenie Miasta Płocka „Płocki bon
żłobkowy”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do uchwały Nr 84/V/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 roku

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY
NA TERENIE MIASTA PŁOCKA
„PŁOCKI BON ŻŁOBKOWY”
I. Podstawa prawna programu
Program „Płocki bon żłobkowy" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie
podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych w ramach realizacji obowiązku wynikającego z przepisu art. 17
ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Program jest skierowany do mieszkańców Miasta Płocka .
II. Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska braku dostępności miejsc w żłobkach z powodów
materialno - bytowych.
Program jest elementem polityki społecznej Gminy-Miasto Płock w zakresie:
• poprawy poziomu życia rodzin z dziećmi,
• zapewnienia właściwej opieki dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat,
• kształtowania właściwych podstaw rozwojowych dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
Zjawisko braku miejsc w żłobkach, których podmiotem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock zostało
rozpoznane i stało się nie w pełni zaspokojoną potrzebą zamieszkujących na terenie Płocka rodzin z dziećmi.
Znaczące wydatki na opłaty związane z opieką w żłobkach prowadzonych przez podmioty niepubliczne
pogarszają standard życia rodziny, a tym samym ograniczają możliwość zaspokojenia potrzeb tych rodzin,
w szczególności pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie pomocą rodzin z dziećmi w wieku
od 1 roku życia do 3 lat poprzez wsparcie w formie dofinansowania do opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku
niepublicznym pozwoli na zmniejszenie skutków zjawiska ograniczonej liczby miejsc w żłobkach publicznych.
IV. Podmioty realizujące program
Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku we współpracy z działającymi
na terenie Gminy-Miasto Płock placówkami zajmującymi się opieką nad dziećmi w wieku od 1 roku życia
do 3 lat.
V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
1.
2.
3.

Świadczenie przyznawane będzie decyzją administracyjną na wniosek jednego z rodziców, opiekunowi
faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.
Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka
wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia.
Świadczenie przysługuje, jeżeli oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby
pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny,
opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Miasta Płocka;
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4.
5.
6.
7.

2) dziecko nie zostało przyjęte z braku miejsc do żłobka prowadzonego przez Gminę-Miasto Płock lub na
zlecenie Prezydenta Miasta Płocka lub rodzice rezygnują w sytuacji, gdy dziecko zostało już przyjęte
do takiego żłobka;
3) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
4) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest
miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce
zamieszkania na terenie Miasta Płocka;
5) odprowadzają w Płocku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) nie korzystają z urlopu wychowawczego;
7) dochód na osobę w rodzinie obliczony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej nie przekracza 365% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej;
8) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny.
Wysokość świadczenia wynosi 260,00 zł miesięcznie.
Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni
kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych uprawnieniem, a kwotę zaokrągla się do
10 groszy w górę.
Jeżeli podmiot prowadzący żłobek otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet
Miasta Płocka, wysokość przysługującego za dany miesiąc świadczenia pomniejsza się o kwotę
otrzymywanego dofinansowania na dziecko, a kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Prawo do świadczenia ustala się od stycznia do czerwca i od września do grudnia danego roku
kalendarzowego.

VI. Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych Gminy-Miasto Płock.
VII. Monitoring programu
Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym sprawozdań
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
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