UCHWAŁA NR IX/60/2017
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego celem realizacji w Gminie Alwernia projektu „Małopolska
Niania” polegającego na wsparciu rodzin
w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 930 z zm.), art. 22b ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), a także Uchwały
Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru
i przyjęcia zasad realizacji projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin
w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa
małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,Rada Miejska w Alwerni uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się program osłonowy w celu realizacji w Gminie Alwernia projektu „Małopolska Niania”,
polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez
udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr IX/60/2017
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 22 czerwca 2017 r.
PROGRAM OSŁONOWY W CELU REALIZACJI W GMINIE ALWERNIA PROJEKTU
„MAŁOPOLSKA NIANIA”, POLEGAJĄCEGO NA WSPARCIU RODZIN W GODZENIU ŻYCIA
ZAWODOWEGO Z RODZINNYM, POPRZEZ UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA
DOFINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.
I. Wprowadzenie i diagnoza
Uchwałą Nr 591/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił zasady
realizacji projektu „Małopolska Niania”, polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu
życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa
małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.
2016 r. poz. 157) opieka nad dziećmi do lat trzech może być zorganizowana w formie żłobka lub klubu
dziecięcego, a także może być sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. Instytucjonalna opieka
nad dzieckiem sprawowana może być do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok
życia.
Projekt „ Małopolska Niania” zakłada udzielenie pomocy finansowej rodzicom aktywnym
zawodowo, którzy w celu powrotu do pracy po upływie okresu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego
lub wychowawczego planują zatrudnienie niani do opieki nad dziećmi, które ukończyły 20 tygodni
życia, nie więcej jednak niż 3 lata.
W myśli w/w ustawy Niania jest to osoba fizyczna, która sprawuje opiekę nad dziećmi na podstawie
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia („umowa uaktywniająca”). Umowa zawierana jest między nianią a rodzicami lub
rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje składki na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne od podstawy nie wyższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast
od podstawy stanowiącej nadwyżkę składki reguluje rodzic.
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego „Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia
wychowania
przedszkolnego
dzieci
w województwie
małopolskim"
(źródło: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/raporty/badanie-dostepnosci-jakosci-instytucjonalnejopieki-nad-dziecmi-3-oraz-stopnia-upowszechnienia-wychowania-przedszkolnego-dzieci-wojewodztwiemalopolskim ) stwierdzono, że popyt na usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usługi wychowania
przedszkolnego w województwie małopolskim nie jest zaspokojony. W wielu gminach, szczególnie
miejsko-wiejskich i wiejskich brakuje miejsc w przedszkolach i żłobkach, lecz znaczna część samorządów
gminnych nie diagnozuje problemu. Nie postrzega się instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 jako
instrumentu rozwoju społecznego, w szczególności ograniczania problemu dezaktywacji zawodowej kobiet
związanej z macierzyństwem.
Do udziału w pilotażowym projekcie „Małopolska Niania” wytypowanych zostało 30 gmin
Województwa Małopolskiego, w tym Gmina Alwernia, które charakteryzują się „złą” lub „bardzo złą”
sytuacją w kontekście dostępu na tych obszarach do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, służących
godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez dofinansowanie zatrudnienia niani.
Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi tj.
sprawowaniem opieki nad dziećmi jest istotnym elementem polityki prorodzinnej Województwa
Małopolskiego.
Należy zaznaczyć, że do zadań własnych gminy należy w szczególności prowadzenie polityki
prorodzinnej, w tym ustalanie prawa i wypłata świadczeń na rzecz rodziny.
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Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518 ze zm.), Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny,
może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz
rodziny inne niż przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Samorząd województwa, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.), art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), może udzielać pomocy
finansowej w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych
przez nie zadań.
II. Podstawa prawna działań ujętych w programie
Podstawą realizacji założeń projektu „Małopolska Niania” są następujące akty prawne:
- Uchwała Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad realizacji projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu
małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej
gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 157)
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1518 z poźn.zm.)
III. Adresaci programu
Adresatami programu są rodzice:
- zamieszkujący na terenie Gminy Alwernia,
- sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, a także opiekunowie prawni oraz inne osoby,
którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
- aktywni zawodowo, tj. zatrudnieni, świadczący usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzący pozarolniczą działalność lub
działalność rolniczą,
- planujący powrót do pracy po upływie okresu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub
wychowawczego, zamierzający zatrudnić nianię w celu opieki nad dzieckiem do lat 3.
IV. Cele programu
Cel główny:
Wsparcie rodzin z Gminy Alwernia w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie
pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w formie zatrudnienia
niani.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- zapewnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej dzieciom do lat 3
- wsparcie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi (sprawowanie opieki
nad dziećmi)
- aktywizacja zawodowa młodych rodziców
- zmniejszenie bezrobocia
- polepszenie sytuacji dochodowej rodziny
V. Zasady realizacji programu
1) Program realizowany jest zgodnie z zapisami Uchwały Nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad realizacji projektu „Małopolska
Niania”
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2) Pilotażowy program „Małopolska Niania” zakłada udzielenie pomocy finansowej gminom województwa
małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2017-2018 przez okres
nie dłuższy niż 10 miesięcy. Termin realizacji projektu nie może przekroczyć zakończenia roku szkolnego
2017/2018.
3) Pomoc finansowa w ramach realizacji projektu „Małopolska Niania” kierowana jest do rodziców
mieszkających na terenie Gminy Alwernia, aktywnych zawodowo, tj. zatrudnionych, świadczących usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzących
pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą, którzy planują zatrudnienie niani dla dzieci do lat
3 w celu powrotu do pracy.
4) Możliwe jest otrzymanie świadczenia Małopolska Niania w sytuacji pozostawania bez pracy jednego
z rodziców na okres poszukiwania zatrudnienia nie dłuższy niż 1 miesiąc w okresie korzystania ze
świadczenia.
5) Koordynatorem
programu
jest
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Alwerni.
Do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z realizacją projektu upoważnia się Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni.
6) W Zarządzeniu Burmistrza Gminy Alwernia określone zostaną szczegółowe zasady i kryteria naboru do
projektu oraz wzory: wniosku i niezbędnych dokumentów .
7) Pomoc w formie dofinansowania zatrudnienia niani w ramach projektu przyznawana będzie na postawie
złożonego przez rodzica/opiekuna wniosku wraz z niezbędną dokumentacją
w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Alwerni, z siedzibą: Alwernia ul. Zb. Gęsikowskiego 7.
8) Do wniosku należy dołączyć m.in.:
- kopię umowy uaktywniającej zawartej z nianią
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców lub wykonywanie przez nich innej pracy
zarobkowej
- oświadczenie o nie korzystaniu z opieki nad dzieckiem w formie: żłobka, przedszkola, klubu
dziecięcego, dziennego opiekuna,
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
- dokumenty potwierdzające
o świadczeniach rodzinnych,

samotne

wychowywanie

dziecka

–

zgodnie

z art. 3 ustawy

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wynikające
z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków
9) Świadczenie przyznawane będzie rodzinom, w których miesięczny dochód na członka rodziny
nie przekracza kwoty – 1000,00 zł. Miesięczny dochód ustala się zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych
10) Przyznanie lub odmowa przyznania wsparcia finansowego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych
następuje w drodze decyzji wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
na podstawie ustawy oświadczeniach rodzinnych
11) Świadczenie będzie przyznawane w drodze decyzji w wysokości
dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani dla danej rodziny.

1500,00 zł

miesięcznie

na

12) Świadczenie „Małopolska Niania” przyznawane / realizowane będzie najwcześniej od momentu zawarcia
umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Alwernia.
13) W przypadku podania w deklaracji i oświadczeniu o dochodach nieprawdziwych informacji, przedłożenia
fałszywych lub nieprawdziwych dokumentów, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego
świadczenia.
VI. Finansowanie programu
Pomoc finansowa na realizację projektu zostanie udzielona Gminie Alwernia na podstawie umowy.
Finansowanie będzie polegało na przekazaniu przez Województwo Małopolskie dotacji w kwocie
1000,00 zł miesięcznie na każdą nianię zatrudniona w ramach projektu.
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Kwota 500,00 zł będzie pokrywana ze środków własnych Gminy Alwernia.
Pomoc finansowa na realizację projektu w 2018 r. będzie uzależniona od zabezpieczenia w budżecie
Województwa Małopolskiego oraz w budżecie Gminy Alwernia stosownych środków finansowych na ten
cel.
VII. Kontrola i monitorowanie przebiegu programu
Program będzie monitorowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni poprzez
sporządzenie sprawozdania będącego elementem składowym rozliczenia projektu „Małopolska Niania” zgodnie z zawartą umową.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
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