Projekt
z dnia ...............
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod
nazwą „Miński Bon Malucha”
Na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz.
111 i poz.730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz rodziny pod
nazwą „Miński Bon Malucha”.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) bonie – należy przez to rozumieć „Miński Bon Malucha”;
2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko, o którym mowa w art. 3 pkt 4 ustawy, a także dziecko przyjęte
na wychowanie w ramach rodziny zastępczej;
3) dziennym opiekunie – należy przez to rozumieć dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 36 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2021 r. poz. 75 i poz. 952);
4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców biologicznych i przysposabiających, w tym osoby samotnie
wychowujące dziecko, opiekunów prawnych, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, a także
opiekunów faktycznych, o których mowa w art. 3 pkt 14 ustawy;
5) rodzicu samotnie wychowującym dziecko – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 pkt 17a
ustawy;
6) rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz niezawodową;
7) umowie o objęcie dziecka opieką - należy przez to rozumieć umowę o objęcie dziecka opieką w żłobku,
klubie dziecięcym prowadzonym przez podmiot inny niż Miasto, przez dziennego opiekuna, które nie są
współfinansowane z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki;
8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 111 i poz.730).
§ 3. 1. „Miński Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym rodzicom w celu częściowego
pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem objętym opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego
opiekuna, w wysokości 400 zł miesięcznie.
2. W przypadku, gdy miesięczny koszt opieki nad dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna, poniesiony przez rodziców w danym miesiącu jest niższy niż 400 zł
– wysokość świadczenia wynosi równowartość poniesionych w danym miesiącu przez rodziców kosztów
opieki.
3. Rodzicom, którzy przez co najmniej jeden dzień w danym miesiącu posiadali dwoje bądź więcej dzieci
objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką dziennego opiekuna, świadczenie, o którym mowa w
ust. 1, przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Postanowienie ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
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4. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc miesięczną kwotę świadczenia
przez liczbę wszystkich dni w danym miesiącu, a otrzymaną w wyniku dzielenia kwotę mnoży się przez liczbę
dni danego miesiąca, za które świadczenie przysługuje.
§ 4. 1. Bon przysługuje rodzicom, jeśli spełniają łącznie następujące warunki:
1) oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko:
a) zamieszkują i w okresie, którego dotyczy wniosek o przyznanie świadczenia, zamieszkiwali na terenie
miasta Mińsk Mazowiecki,
b) sprawują i w okresie, którego dotyczy wniosek o przyznanie świadczenia sprawowali faktyczną opiekę
nad dzieckiem;
2) oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko, którego dotyczy wniosek o przyznanie bonu, na
podstawie umowy o objęcie dziecka opieką, za miesiąc którego dotyczy wniosek o przyznanie świadczenia,
ponieśli koszty objęcia dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek o przyznanie bonu, nie jest umieszczone w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka albo instytucjonalnej pieczy zastępczej.
§ 5. 1. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek osoby uprawnionej złożony w terminie, o
którym mowa w ust. 2.
2. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie świadzenia:
1) za miesiące: styczeń, luty, marzec – do dnia 30 kwietnia danego roku;
2) za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 31 lipca danego roku;
3) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 31 października danego roku;
4) za miesiące: październik, listopad, grudzień – do dnia 31 stycznia roku następnego.
3. W przypadku zbiegu prawa do otrzymania świadczenia, przysługuje ono osobie uprawnionej, która
pierwsza złożyła kompletny wniosek, pod warunkiem, że dziecko, którego dotyczy świadczenie w okresie
objętym wnioskiem pozostawało pod jej opieką.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2022 r.
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