
UCHWAŁA NR XIV/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku 
w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Ożarowski Bon Żłobkowy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. 
poz. 506 z późn.zm.) i art. 2 pkt 3a w zw. art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. z 2019r. poz. 409 z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

W załączniku do Uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) nie korzystają z urlopu wychowawczego i nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego 
małżonka lub dzieckiem przysposobionym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.

2. § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

3) obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub 
programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty w przypadku,  o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 lit. 
c);

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 czerwca 2019 roku Rada Miejska

wprowadziła świadczenie pieniężne „Ożarowski Bon Żłobkowy". W trakcie składania wniosków ujawniły

się problemy praktyczne. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie przedmiotowych zmian.
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