
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/564/2017 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 20 września 2017 roku 

w sprawie ustanowienia świadczenia "Małopolska Niania". 

Na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1518 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się świadczenie "Małopolska Niania" polegającego na wsparciu w Gminie Stary Sącz rodzin 

w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez dofinansowanie zatrudnienia niani w opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3. 

§ 2. Zasady realizacji świadczenia "Małopolska Niania" określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu 

 

 

Ewa Zielińska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 września 2017 r.

Poz. 5985



Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/564/2017 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 

z dnia 20 września 2017 roku 

ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZENIA MAŁOPOLSKA NIANIA POLEGAJĄCEGO NA 

WSPARCIU W GMINIE STARY SĄCZ RODZIN W GODZENIU ŻYCIA ZAWODOWEGO 

Z RODZINNYM, POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA NIANI W OPIECE NAD 

DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3. 

§ 1. Świadczenie „Małopolska Niania” polega na wsparciu w Gminie Stary Sącz rodzin w godzeniu życia 

zawodowego z rodzinnym, poprzez pomoc w dofinansowaniu zatrudnienia niani przez rodziców w opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

§ 2. Ilekroć w niemniejszym dokumencie mowa jest o:  

1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Niania”, polegający 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; 

2) zasadach – należy rozumieć przez to niniejszy dokument; 

3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stary Sącz; 

4) dziecku w wieku do lat 3 – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które 

w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3 roku życia, lub, w sytuacji, gdy niemożliwe 

lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dziecko, które w dniu zakończenia roku 

szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4 roku życia; 

5) rodzicach – należy przez to rozumieć rodzica lub rodziców, którzy sprawują opieką nad dzieckiem w wieku 

do lat 3, a także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem w wieku do lat 3; 

6) niani – należy przez to rozumieć nianię w rozumieniu art. 50 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 

3, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, nie pobierającą świadczenia emerytalnego; 

7) świadczeniu Małopolska Niania – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne przyznawane w ramach 

projektu przez gminę na rzecz rodziców na dofinansowanie wynagrodzenia niani; 

8) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć rodzica ubiegającego się o przyznanie świadczenia Małopolska 

Niania; 

9) lista rankingowa – należy przez to rozumieć proces weryfikacji wnioskodawców, w efekcie którego nadana 

będzie im punktacja w oparciu o kryteria przyjęte w § 5 ust. 8; 

10) bezrobotnym długotrwale - należy przez to rozumieć bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

§ 3. 1. Wysokość świadczenia Małopolska Niania wynosi 1500 zł miesięcznie i przysługuje rodzicom pod 

warunkiem zatrudnienia niani w wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo. 

2. Jeżeli koszty zatrudnienia niani przewyższają kwotę przyznanego świadczenia Małopolska Niania, koszty 

nadwyżki pokrywają rodzice. 

3. Świadczenie Małopolska Niania jest finansowane przez gminę w kwocie 1000 zł ze środków pomocy 

finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego i w kwocie 500 zł ze środków własnych gminy. 

4. Świadczenie Małopolska Niania przyznawane jest w trybie konkursowym tj. dla rodziców, którzy 

otrzymają najwięcej punków na liście rankingowej, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel przez podmioty wymienione w ust. 3. 

5. Podstawą udzielenia gminie pomocy finansowej na realizację projektu będą umowy zawarte między 

Województwem Małopolskim, a gminą, w oparciu o uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego (odrębne 

uchwały na rok 2017 i 2018). 
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§ 4. 1. Świadczenie Małopolska Niania jest realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 591/17 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie 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 na dziećmi w wieku do lat 3. 

2. Realizatorem świadczenia Małopolska Niania w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

3. Świadczenie Małopolska Niania przyznawane będzie na okres, w którym rodzice zatrudnią nianię lecz 

nie dłużej niż w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

4. Adresatami projektu są rodzice, mieszkający na terenie gminy, aktywni zawodowo (są zatrudnieni, 

świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą 

pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą). 

5. 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. 

6. Świadczenie Małopolska Niania może być przeznaczone na dofinasowanie wynagrodzenia jednej niani dla 

danej rodziny. 

7. Obowiązek zrekrutowania oraz zatrudnienia niani na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy o opiece 

nad dzieckiem w wieku do lat 3 leży po stronie wnioskodawcy. 

8. Świadczenie Małopolska Niania nie przysługuje rodzicom zatrudnionym w charakterze niani. 

§ 5. 1. Nabór wniosków do projektu trwa od 16 do 31 października 2017 r. 

2. Na potrzeby ustalenia prawo do świadczenia Małopolska Niania, w tym ustalenia dochodu członka 

rodziny, wykorzystuje się dane zgromadzone z systemów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, 

a także Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej SEPI (odnośnie osób bezrobotnych). 

3. W przypadku braku możliwości pozyskania informacji niezbędnych do ustalenia świadczenia Małopolska 

Niania ze źródeł wymienionych w ust. 2, obowiązek dostarczenia dokumentów (zaświadczeń) zawierających te 

informacje spoczywa na wnioskodawcy. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3; 

2) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że niania została zgłoszona przez rodzica do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy uaktywniającej; 

3) orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny; 

4) dokument określający samotne wychowywanie (np. akt zgonu małżonka, wyrok sądu orzekający separację 

lub rozwód); 

5) deklarację dyrektora przedszkola o możliwości objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka w wieku do 

lat 3 bezpośrednio po okresie realizacji projektu; 

6) dokumenty poświadczające aktywność zawodową rodziców (odpowiednio: umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawne stanowiące tytuł do ubezpieczeń społecznych, informację o prowadzeniu działalności 

gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nakaz płatniczy dotyczący 

gospodarstwa rolnego lub inne). 

5. W przypadku gdy wniosek nie zawiera dokumentów określonych w ust. 4 pkt 1, 2, 6 wnioskodawcę 

wzywa się do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie pozostawia 

bez dalszego biegu, 

6. W przypadku braku dokumentów określonych w ust. 4 pkt 3, 4, 5 wnioskodawca nie otrzymuje punktów 

w danym kryterium. 

7. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do dokumentów (zaświadczeń), o których mowa w ust. 3. 

8. Kryteria listy rankingowej oraz punktację kryteriów przedstawia poniższa tabela: 
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Kryteria Punkty 
1 Dochód członka rodziny na okres 

zasiłkowy 2017/2018 (wg ustawy 

o świadczeniach rodzinnych) 

- od 0 do 500 zł 7 

  - powyżej 500 do 750 zł 6 
- powyżej 750 zł do 1000 zł 5 
- powyżej 1000 zł do 1250 zł 4 
- powyżej 1250 zł do 1500 zł 3 
- powyżej 1500 zł do 1750 zł 2 
- powyżej 1750 zł do 2000 zł 1 
- powyżej 2000 zł 0 

2 Zatrudnienie niani będącej osobą 

w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy 

- Osoba bezrobotna poniżej 

25 lub powyżej 50 roku życia(na 

dzień 31.10.2017 r.) 

1 

  - Osoba bezrobotna długotrwale 

(przed zatrudnieniem 

w charakterze niani) 

1 

3 Zatrudnienie niani, na której 

nie ciąży obowiązek 

alimentacyjny wynikający 

z przepisów ustawy z dnia 

25 lutego 1964 r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy względem 

rodziców (krewna w linii prostej, 

a także rodzeństwo) 

- 1 

4 Powrót rodziców do obowiązków 

zawodowych wynikających 

z tytułu zatrudnienia lub 

prowadzenia pozarolniczej 

działalność wskutek zatrudnienia 

niani (po urlopie macierzyńskim 

lub wychowawczym) 

- 1 

5 Posiadanie niepełnosprawnego 

dziecka w wieku do lat 3 pod 

opieką niani 

- 1 

6 Rodzic lub rodzice 

o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

- 1 

7 Rodzic samotnie wychowujący 

dziecko/dzieci 
- 1 

8 Rodzina wielodzietna - 1 
9 Objęcie wychowaniem 

przedszkolnym dziecka/dzieci 

w wieku do lat 3 będącego pod 

opieką niani bezpośrednio po 

okresie realizacji projektu 

- 1 

10 Miejsce zamieszkania rodziców 

na terenie wiejskim 

z wyłączeniem Barcic i Gołkowic 

Dolnych (obszary o dobrej 

komunikacji) 

- 1 

9. Użyte określenia: rodziny, dochodu członka rodziny, niepełnosprawnego dziecka, umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, znacznego stopnia niepełnosprawności, osoby samotnie wychowującej dziecko, rodziny 

wielodzietnej - należy odnosić do ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

10. Przez rodzica samotnie wychowujący dziecko należy rozumieć rodzica w rozumieniu 

art. 50 ust. 5 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. 

11. Ośrodek Pomocy Społecznej po ukończeniu okresu, w którym trwa nabór wniosków do projektu, 

sporządza listę rankingową. 

12. Wnioskodawcom, którzy uzyskają najwięcej punktów na liście rankingowej będzie przyznawane 

świadczenie "Małopolska Niania", a ich liczba będzie dobierana do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na projekt w gminie. 
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13. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskają równą ilość punktów na liście rankingowej, pozycję 

wyższą zyskuje z nich ten, który ma niższy dochód członka rodziny. 

§ 6. 1. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym 

Sączu o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane świadczenie "Małopolska Niania", w szczególności 

dotyczącej rozwiązania lub wygaśnięcia umowy uaktywniającej. 

2. W przypadku zaistnienia zmiany skutkującej ustaniem prawa do świadczenia "Małopolska Niania", 

świadczenie to przyznaje się kolejnemu wnioskodawcy z listy rankingowej z największą liczbą punktów, który 

nie był objęty świadczeniem. 

3. W przypadku wyczerpania wnioskodawców z listy rankingowej, możliwe jest sporządzenie kolejnego 

naboru wnioskodawców według warunków opisanych w niniejszych zasadach. Okres trwania kolejnego naboru 

nie może być dłuższy niż 14 dni. 

§ 7. 1. W przypadku gdy świadczenie "Małopolska Niania" zostanie przez rodziców wykorzystane 

niezgodnie z jego przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ono zwrotowi na 

konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu 

 

 

Ewa Zielińska 
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