
UCHWAŁA NR XII/432/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon 
opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 2 pkt 3a, 
art. 22 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 
303, 577, 730, 752, 924, 1257 i 1394), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr  XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 roku 
w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3, zmienionym uchwałą Nr XXXIX/1143/18 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 27 marca 2018 roku  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia 
pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, uchwałą Nr XLIV/1288/18 
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 roku  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
uchwałą Nr X/298/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 roku  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy”  dla 
rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna zatrudnionego przez osobę 
fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek lub zatrudnioną na podstawie umowy
o pracę albo umowy o świadczenie usług, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.”;

2) W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Bon Opiekuńczy nie przysługuje rodzicowi jeżeli:

1) sąd pozbawił rodzica władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył władzę rodzicielską 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 
opiekuńczo – wychowawczej;

2) dziecko korzysta z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin albo
w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego objętego 
dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin;

3) korzystają z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub z innych 
źródeł.”;

3) W § 3 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 3 miesięcy w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 lit. b);”;

4) W § 4 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczenie potwierdzające, że dziecko, na którego częściowe pokrycie kosztów 
zapewnienia opieki będzie przyznany Bon Opiekuńczy nie zostanie umieszczone w żłobku 
lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin lub w niepublicznym 
żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna, w ramach miejsc 
o obniżonej odpłatności w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin;”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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