
 

UCHWAŁA Nr 591/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru i przyjęcia 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 nad dziećmi w wieku do 

lat 3. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), Zarząd Województwa 

Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się zasady 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 nad dziećmi w wieku do lat 3, w brzmieniu 

Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Nabór do projektu „Małopolska Niania” odbywać się będzie w okresie od 

14.04.2017 r. do 30.04.2017 r. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 



Uzasadnienie 

Województwo Małopolskie przygotowało w 2017 r. projekt pn. „Małopolska Niania” 

skierowany do rodzin z terenu województwa małopolskiego, polegający na wsparciu 

małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie 

pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności prowadzenie polityki prorodzinnej, 

w tym ustalanie prawa i wypłata świadczeń na rzecz rodziny. Zgodnie z art. 22b 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1518 ze zm.), Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie 

świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób 

zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż 

przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  

 

Samorząd województwa, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze 

zm.), art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), może udzielać pomocy 

finansowej w formie dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. 

 

Wobec powyższego Zarząd Województwa Małopolskiego przyjmuje zasady realizacji 

projektu „Małopolska Niania” i ogłasza nabór do projektu. Projekt realizowany będzie 

przez gminy z terenu Województwa Małopolskiego, wyłonione w wyniku  naboru, 

charakteryzujące się „bardzo złą” lub „złą” sytuacją w zakresie dostępu do usług 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wg Raportu z „Badania dostępności i jakości 

instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia  upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim” opracowanego 

przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków 2016 

(https://www.obserwatorium.malopolska.pl/raporty/badanie-dostepnosci-jakosci-

instytucjonalnej-opieki-nad-dziecmi-3-oraz-stopnia-upowszechnienia-wychowania-

przedszkolnego-dzieci-wojewodztwie-malopolskim/).  

 

Dotacje dla gmin zostaną przyznane na podstawie umów zawieranych pomiędzy 

Województwem Małopolskim i poszczególnymi gminami wyłonionymi w naborze, 

w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, określającą gminy, 

którym udzielone zostanie dofinansowanie oraz wysokość tego dofinansowania. 

 
 
 
 
 



 


