
UCHWALA NR 481/XLIV/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 21 maja 201th. 

zmieniajqca uchwale w sprawie ustanowienia ,,Serockiego bonu klobkowego" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samoqdzie grninnym ( Dz. U. z 201 7 r., poz. 1875 z p6h .  zm.), art. 22b ust. I i 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzimych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 zpbh. 
zm.), art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 201 1 r. o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3 
( Dz.U. z 201 8 r., poz.603) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

§ 1 

W uchwale Nr 4411XLIRO18 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r, w sprawie 
ustanowienia ,,Serockiego bonu 2lobkowego" wprowadza si? nastqpujqce zmiany: 

1) w zalqczniku Nr 1 do uchwaly ust.3 pkt 5) otrzymuje brzmienie: ,, 5) nie korzystajq z 
urlopu macierzyriskiego, rodzicielskiego i wychowawczego;", 

2) dqcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem do niniejszej 
uchwaly. 

§ 2 

Traci moc uchwala Nr 3 1 O/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2013 r. w 
sprawie wysokoSci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot6w prowadqcych Zlobki na 
terenie grniny Miasto i Gmina Serock. 

9 3 

Wykonanie uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dziemiku 
Uqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do uchwaly 

zmieniajpcej uchwalq w sprawie ustanowienia ,,Serockiego bonu klobkowego" 

Uchwata wprowadzajqca Serocki bon ilobkowy ma na celu czeiciowe 
zrekompensowanie rodzicom, ktQzy we wlasnym zakresie nie mogq zapewniC opieki nad 
dzieckiem w wieku do lat 3, a kt6rych dzieci sq objete opiekq przez niepubliczne plac6wki 
wyplacanie co miesiqc Swiadczenia w fonnie bonu klobkowego. Mogq siq zdarzyC 
sytuacje, gdy jeden z rodzic6w przebywa na urlopie macierzyliskim lub rodzicielskim nad 
mlodszym dzieckiem, a starsze dziecko w tym czasie objete jest opiekq przez niepublicznq 
plac6wke. Dlatego zaproponowano rozszerzenie zapisu ust. 3 pkt 5 zalqcmika do 
uchwaly o urlop macierzyriski i rodzicielski. 

W zwi@u z tym, te pomoc jest kierowana bezpoSrednio do rodzic6w w fonnie bonu 
2lobkowego zasadne jest uchylenie uchwaly Nr 3 10/XXXIVR013 z 27.03.2013 r., zgodnie 
z kt6rq dotacja trafia do podmiotu prowadqcego tlobek. 










