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                    WNIOSEK O USTALENIE PRAWA  DO ŚWIADCZENIA RODZINNEGO,                         

                                        PN.  TRZCIANECKI BON ŻŁOBKOWY      
 

                                                                WNIOSEK DOTYCZY ROKU SZKOLNEGO: 20       /   20          
 

1. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania świadczenia rodzinnego, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy umieszczonymi w pouczeniu.     

2. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI. 

3. Pola wyboru zaznaczaj v lub x 

 

CZĘŚĆ I 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

 

Imię Nazwisko 

 

Numer PESEL Data urodzenia 

 

                                 ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___            

Stan cywilny Obywatelstwo 

Adres zamieszkania Adres zameldowania ( wypełnić jeżeli inny niż  adres zamieszkania) 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Nr domu Ulica Nr domu 

Nr mieszkania Nr mieszkania 

 

 
2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy na rzecz dziecka: 

 

 

Lp. 
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                       Imię i nazwisko                        Numer PESEL                         Data urodzenia 

 

 

            

          __ __    __ __    __ __ __ __ 

Adres zamieszkania i zameldowania Kod pocztowy Obywatelstwo 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

      Pokrewieństwo względem wnioskodawcy  

 
 

 

Lp. 
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                       Imię i nazwisko                        Numer PESEL                         Data urodzenia 

 

 

            

          __ __    __ __    __ __ __ __ 

Adres zamieszkania i zameldowania Kod pocztowy Obywatelstwo 

Miejscowość 
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Ulica 

 

Nr domu Nr mieszkania 

      Pokrewieństwo względem wnioskodawcy  

 

 

3. Dane drugiego z rodziców: 
 

Imię 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko 

 

 

 Numer PESEL Data urodzenia 

           

                                     ___ ___     ___ ___     ___ ___ ___ ___            

Stan cywilny Obywatelstwo 

Adres zamieszkania Adres zameldowania ( wypełnić jeżeli inny niż  adres zamieszkania) 

Miejscowość 

 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica Ulica Nr domu 

Nr mieszkania 

 

 

4. Dane placówki sprawującej opiekę nad dzieckiem, z którą zawarto umowę: 

 

Nazwa Adres 

 

 

Ulica Nr 

Nr tel. Kod pocztowy Miejscowość 

 

5. Wypłata świadczeń: 

 

Proszę o wypłatę Trzcianeckiego Bonu Żłobkowego na następujący nr rachunku bankowego 

                          

 

CZĘŚĆ II 
Oświadczenia: 

Oświadczam, że: (zaznacz właściwe) 

              □   sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem; 

               □   wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie miejscem zamieszkania i zameldowania     
                        jest  ....................................................................................................................... ...............................................................; 

□   pozostaję w zatrudnieniu lub wykonuję inną pracę zarobkową; 

□   nie pozostaję w zatrudnieniu lub nie wykonuję innej pracy zarobkowej z powodu: 

      □  ciężkiej choroby lub niepełnosprawności; 

      □   kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

      □   odbywania stażu, udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, 
                  programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych organizowanych przez urząd pracy lub            

                  przez inne podmioty;             

□   nie korzystam z urlopu wychowawczego; 

□   drugi z rodziców/opiekunów dziecka pozostaje w zatrudnieniu lub wykonuje inną pracę zarobkową;   

□   drugi z rodziców/opiekunów dziecka nie pozostaje w zatrudnieniu lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej z powodu: 

      □  ciężkiej choroby lub niepełnosprawności; 

      □    kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem; 
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                          □  odbywania stażu, udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych,    
                                  programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych organizowanych przez urząd pracy lub                                   

                                  przez inne podmioty;      

                          □    przebywania w areszcie  śledczym lub zakładzie karnym; 

                  □  drugi z rodziców/opiekunów dziecka nie korzysta z urlopu wychowawczego;                                                                                                                                    

 □  wyrażam zgodę na sprawowanie kontroli przez Burmistrza Trzcianki w zakresie spełniania warunków, określonych w    
§ 4 załącznika do uchwały nr XVII/166/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019r. oraz zgodności 

wykorzystania świadczenia z niniejszą uchwałą, pod rygorem wstrzymania wypłaty i uchylenia prawa do  świadczenia, 

w przypadku odmowy poddania się kontroli; 

 □   zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Trzcianki o wystąpieniu zmian, mających wpływ na 
    prawo do świadczenia, w tym: zmiany miejsca zamieszkania, utraty zatrudnienia lub zaprzestania świadczenia opieki           

                         przez niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy; 

          □  nie korzystam z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł; 

         □  nie ubiegam się o przyjęcie dziecka do gminnych oddziałów żłobkowych; 

 □  dziecko nie jest umieszczone w zastępczej rodzinie zawodowej, rodzinnym domu dziecka ani w instytucjonalnej pieczy   
         zastępczej. 

                                                                         
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
…...................................................................................                                      ….....................…...................................................................................... 

                         (miejscowość, data)                                                                            (podpis osoby ubiegającej się, składającej oświadczenie) 

 

CZĘŚĆ III 
Do wniosku załączam odpowiednio: 

□  kopię pierwszej strony złożonego rocznego zeznania podatkowego za rok kalendarzowy …………. 
      a) w wersji papierowej składanej osobiście w US  Czarnkowie, 
      b) w wersji papierowej wysyłanej pocztą, należy dołączyć potwierdzenie nadania pocztowego, 

       c) drogą elektroniczną, należy dołączyć urzędowe poświadczenia odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu  

           teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem   

           dokumentu UPO zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO; 

□ umowę zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Trzcianka; 

□ dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wykonywanie czynnej pracy zawodowej lub wykonywanie innej pracy zarobkowej; 

□ dokument potwierdzający pobieranie nauki w systemie dziennym; 

□ kopię skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka; 

□ odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka      
     lub rodzica dziecka; 

□ kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka   
     adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

□ kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

□ kopię odpisu orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z   
     dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

□ inne dokumenty i oświadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy niezbędne do przyznania prawa do                  
      świadczenia: 

 

…............................................................................................................................ ........................................................................................  

 

…............................................................................................................................................................... ..................................................... 

 

…............................................................................................................................ ........................................................................................  

                    

….................................................................................................................................................. .................................................................. 
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CZĘŚĆ IV 
 

POUCZENIE – należy przeczytać treść poniższego pouczenia 
1. Ilekroć we wniosku mowa jest o: 

1) świadczeniu – należy przez to rozumieć ustanowione przez Radę Miejską Trzcianki świadczenie rodzinne w formie pieniężnej, 

pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy; 

2) opłacie stałej – oznacza to: miesięczny koszt (bez kosztów wyżywienia) za pobyt dziecka w placówce publicznej prowadzonej 

przez gminę Trzcianka, ustalonej odrębną uchwałą; 

3) osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem; 

4) rodzinie zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą spokrewnioną i rodzinę zastępczą niezawodową, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 2. Ustala się świadczenie rodzinne, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy, będący świadczeniem pieniężnym dla rodzin zamieszkałych na    

     terenie gminy Trzcianka, korzystających z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Trzcianka. 

 3. Wysokość świadczenia wynosi różnicę pomiędzy opłatą stałą ustaloną dla placówki publicznej, a opłatą stałą wynikającą z umowy 

     zawartej z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Trzcianka, jednak nie więcej niż 

     400,00zł miesięcznie. 

 4. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty stałej w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym. 

 5. Świadczenie przysługuje jeżeli, osoba wymieniona w § 3 załącznika do uchwały, spełnia łącznie następujące warunki: 
     1) zawarła umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy   
        Trzcianka; 
     2) zamieszkuje z dzieckiem na terenie gminy Trzcianka oraz rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie 
         Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka; 
     3) jest zatrudniona i wykonuje czynną pracę zawodową lub wykonuje inną pracę zarobkową, lub pobiera naukę w systemie 

         dziennym; niniejszy warunek stosuje się również odpowiednio do osoby, z którą wychowuje dziecko; 

     4) nie korzysta z urlopu wychowawczego; 

     5) nie ubiega się o przyjęcie do gminnych oddziałów żłobkowych w Trzciance. 
6. Świadczenie przyznawane jest na okres: 
      a) prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny, trwający od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego;       

      b) pierwszy okres,  na który ustalane jest prawo do świadczenia rozpoczyna się 1 stycznia 2020r. i kończy się  31 sierpnia 2020r. 

7. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca roku szkolnego. 

8. Jeżeli umowa o objęcie dziecka opieką jest zawarta na okres krótszy niż do końca roku szkolnego, prawo do świadczenia ustala się 

    na okres, na jaki została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką. 

9. Świadczenie, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy nie przysługuje jeżeli: 

    1) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy   

        zastępczej; 

    2) osobie, która nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem; 

           3) osobie, która korzysta z dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł; 

           4) jeżeli dziecko korzysta z usług publicznego żłobka. 

      10. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, która pierwsza złożyła wniosek i 

            zawarła umowę o objęcie dziecka opieką. 

      11. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do świadczenia, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy,   

            rodzic otrzymujący świadczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Trzcianki. 

      12. Wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń następuje jeżeli rodzic spełnia warunki do przyznania świadczenia. W takim   

            przypadku wypłaca się świadczenie za okres wstrzymania, za który rodzic udokumentował spełnianie warunków do przyznania 

            świadczenia. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi do końca roku szkolnego, prawo do świadczeń    

            wygasa. 

      13. Świadczenie rodzinne, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy wypłacone mimo okoliczności powodujących ustanie prawa do     

             powyższego świadczenia uznaje się za nienależnie pobrane. 

      14. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy      

            wskazany przez Urząd Miejski Trzcianki. Odsetki ustawowe za opóźnienie nalicza się do pierwszego dnia miesiąca następującego 

            po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty. 

15.Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego, pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy na nowy rok szkolny są składane do 

     Burmistrza Trzcianki od 1 czerwca każdego roku kalendarzowego. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
….................................................................                              …............................ ...................................................................... 

            (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 


