
 

 

 
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 

WÓJTA GMINY BARANÓW 
z dnia 9 lipca 2020 roku 

 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących systemu dofinansowania przez 
Gminę Baranów opieki nad dziećmi do lat 3 w formie „Baranowskiego Bonu 
Żłobkowego” 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), § 3 ust. 1 lit. a),  § 6 ust. 1 lit. f)   oraz                              

§ 7 ust. 5 Regulaminu konsultacji społecznych stanowiącego załącznik do uchwały                               

Nr  XI/41/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Baranów zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie systemu dofinansowania przez Gminę 

Baranów opieki nad dziećmi do lat 3 w formie „Baranowskiego Bonu Żłobkowego”. 

§ 2. 

Celem konsultacji jest ustalenie liczby mieszkańców chętnych do skorzystania  

z dofinansowania  opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zaopiniowanie projektu uchwały 

regulującej zasady przyznawania świadczenia pieniężnego „Baranowski Bon Żłobkowy”. 

§ 3. 

Ogłoszenie konsultacji wraz z formularzem konsultacji stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 4. 

Zasięg konsultacji: teren Gminy Baranów. 

§ 5. 

Termin konsultacji: od 9 do 23 lipca 2020 roku. 

§ 6. 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia konsultacji. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Wójt Gminy Baranów 

           
 Piotr Faruga 

 
                     
 

 

 
 

 



 

 

                                           

Załącznik do zarządzenia Nr 57/2020 
Wójta Gminy Baranów 

     z dnia 9  lipca 2020 r. 

 
 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI 
 

ustalenie liczby mieszkańców chętnych do skorzystania z dofinansowania  opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz zaopiniowanie projektu uchwały regulującej zasady przyznawania 
świadczenia pieniężnego „Baranowski Bon Żłobkowy”. 

 

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Baranów do konsultacji, których przedmiotem jest 

ustalenie  liczby osób zainteresowanych korzystaniem z dofinansowania opieki dzieci do lat 3 

oraz zaopiniowanie projektu uchwały regulującej  zasady przyznawania tzw. „Baranowskiego 

Bonu Żłobkowego”. 

 

Dnia 22 listopada 2019 roku Wójt Gminy Baranów  otrzymał petycję o utworzeniu 

gminnego żłobka, a do czasu jego utworzenia – o uruchomienie dofinansowania do opłaty za 

żłobek/ klub malucha dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z dnia 22 listopada 2019 roku. 

Urząd Gminy w Baranowie przeprowadził analizę złożenia wniosku w rządowym projekcie 

Maluch +, którego wynikiem miałoby być powstanie żłobka na terenie Gminy Baranów.                

Po wyliczeniu kosztów późniejszego rocznego utrzymania takiej placówki, bazując na 

doświadczeniach sąsiednich władz samorządowych doszliśmy do wniosku, że Gminę 

Baranów nie stać na dzień dzisiejszy na taką inwestycję. Nie jest to zadanie obligatoryjne 

gminy, dlatego postanowiliśmy zapytać Mieszkańców co mają do powiedzenia w tej kwestii. 

W związku z powyższym, Wójt Gminy Baranów zaprosił zainteresowanych 

Mieszkańców na spotkanie dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia potrzeb 

Mieszkańców w przedmiocie innego rodzaju wsparcia rodziców opiekujących się dziećmi do 

3 roku życia. W wyniku  tego spotkania została wszczęta procedura stworzenia 

„Baranowskiego Bonu Żłobkowego” dla Mieszkańców Gminy Baranów.  Zanim jednak 

Radna Gminy  Baranów podejmie stosowną uchwałę wprowadzającą takie świadczenie, 

trzeba zbadać faktyczne zapotrzebowanie wśród Mieszkańców i oszacować jego skutki 

finansowe dla budżetu gminy.  

W dniach od 14 do 28 kwietnia 2020r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, 

lecz z powodu małej frekwencji zdecydowano o ich ponownej organizacji.  



 

 

Tak więc bardzo liczę na Państwa udział w konsultacjach, których wyniki będą 

podstawą do przedstawienia projektu uchwały regulującej zasady przyznawania 

„Baranowskiego Bonu Żłobkowego” Radzie Gminy Baranów.  

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie pisemnej opinii dotyczącej  projektu uchwały 

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Baranowski Bon Żłobkowy". 

forma konsultacji: pisemna  

termin konsultacji: od 9 do 23 lipca 2020 r. do godz. 16.00. 

odpowiedzialna jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Baranowie  

osoba do kontaktu: Malwina Mocydlarz tel. 46 856-03-17 e-mail: 

mm.gops_baranow@onet.pl 

Serdecznie zapraszam Mieszkańców Gminy Baranów do wnoszenia deklaracji i uwag  

w terminie za pośrednictwem załączonego formularza opinii. 

 
 

                                                                                                          Wójt Gminy Baranów  

 

            Piotr Faruga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 
 

- wyrażenie pisemnych opinii dotyczącej  projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 
świadczenia pieniężnego "Baranowski Bon Żłobkowy" 

 

Data zgłoszenia opinii do projektu uchwały: ……………………………………………… 

Imię i nazwisko mieszkańca wnoszącego opinię…………………………..…………………..,  

adres korespondencyjny……………………………………...……………………………….., 

telefon/ e-mail:……………………………...………………………………………….……… 

Jestem za wprowadzeniem świadczenia pieniężnego pn. „Baranowski Bon Żłobkowy”: 

          TAK               NIE 

   

 

Proszę wstawić znak X we właściwym okienku. 

1. Czy jest Pan/Pani w wieku aktywności zawodowej? 

� tak 

� nie 

 

2. Czy Pana/ Pani dziecko uczęszcza do /* lub będzie objęte opieką: 

� żłobka, 

� klubu dziecięcego, 

� placówki zatrudniającej dziennego opiekuna 

� dziennego opiekuna,  

� opieka wynikająca z umowy aktywizacyjnej 

 

 

…………………………………………… 
     miejscowość i data 

* właściwe podkreślić 

 

Uwaga!  
Formularz zgłoszenia opinii należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów  
 
 
 
 

  



 

 

Obowiązek informacyjny  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Baranowie  reprezentowany przez Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Baranowie, (adres: ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów, tel. kontaktowy: (46) 858-13-50). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: odo@gmina-baranow.pl lub pisemnie na 
adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89, 96-314 
Baranów. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na 
podstawie uchwały  Nr XI/41/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
konsultacji społecznych w Gminie Baranów. 

6) Nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem wzięcia pod uwagę Państwa opinii  
w sprawie ustalenie liczby mieszkańców chętnych do skorzystania z dofinansowania  opieki nad 
dziećmi do lat 3 oraz omówienie zasad przyznawania świadczenia pieniężnego „Baranowski Bon 
Żłobkowy”. 

7)  Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

8) Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy 
Baranów, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju 
systemów informatycznych. 

9) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy . 

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych. 

b) poprawiania swoich danych osobowych. 

c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 
przechowywania w przypadku:  

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 
przetwarzania, 

-  potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Gminy Baranów,  
w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych         
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają 
Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

W Urzędzie Gminy Baranów powołany został Inspektor Ochrony Danych: Jarosław Przepiórkowski 
kontakt email: odo@gmina-baranow.pl 

 

 


