
UCHWAŁA NR 397/XXXV/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”. 

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 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 228/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
„Serockiego bonu żłobkowego” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do uchwały: 

a) ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) podmiocie prowadzącym żłobek, klub dziecięcy lub pełniącym funkcję 
dziennego opiekuna – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną inną niż gmina, oraz jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą żłobek, klub dziecięcy lub pełniącą funkcję 
dziennego opiekuna;”, 

b) ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) umowie o objęcie dziecka opieką – należy przez to rozumieć umowę 
o objęcie dziecka opieką w żłobku, w klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna w wymiarze co 
najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 godzin dziennie.”. 

2) w załączniku Nr 2 do uchwały w części II pkt 6 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Kopia umowy o objęcie 
dziecka opieką w żłobku, w klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna w wymiarze co najmniej 5 dni 
w tygodniu oraz co najmniej 8 godzin dziennie,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”wynika z inicjatywy
uchwałodawczej radnego Rady Miejskiej w Serocku.

Grupa rodziców, których dzieci są objęte opieką przez dziennego opiekuna wystąpiła z wnioskiem o zmiany
w uchwale, które nadadzą uprawnienia do korzystania z bonu żłobkowego w przypadku objęcia dzieci opieką
przez dziennego opiekuna.
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