UCHWAŁA NR XX/146/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje :
§ 1. 1) Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Kościerzyna dla podmiotów prowadzących
żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w wysokości 95% dotacji na 1 dziecko w przedszkolu
samorzadowym, zapisanej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
2) Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze
Gminy Miejskiej Kościerzyna na poziomie 150 zł na każde dziecko objęte opieką.
3) Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
§ 2. 1) Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Burmistrzowi
Miasta Kościerzyna nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, wniosek
zawierający planowaną liczbę dzieci.
2) Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku,
o którym mowa w ust. 1. oraz przedłożenie:
a) zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
b) deklarację zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,
c) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
d) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
e) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
 numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
 nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub
dziecięcy.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 opieki
na dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego
w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.
§ 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Burmistrza Miasta Kościerzyna danych
opisanych w § 2 ust. 2.
§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od
liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu przekazania transzy  do 25 dnia każdego miesiąca,
2. Podmiot, o którym mowa w § 2 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą
obecności dzieci do 20 dnia miesiąca.
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3. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust. 2 nie przedłoży
wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku,
w którym została udzielona dotacja.
§ 6. W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Miasta Kościerzyna środki finansowe nie pozwolą na
udzielanie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza
się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym Burmistrz Miasta Kościerzyna zleci
organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.
§ 7. Traci moc Uchwała NR XV/95/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze
Gminy Miejskiej Kościerzyna.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Po konsultacjach oraz analizie poprzednich zapisów dotyczących wysokości udzielanej dotacji, wymogów
prawnych i formalnych postanowiono zmienić poprzednią Uchwałę NR XV/95/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
24 sierpnia 2011 r. Ustalając wysokość dotacji oparto się na kalkulacji kosztów prowadzenia żłobka.
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