
UCHWAŁA NR XVII/142/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej  na dziecko objęte opieką na 
obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna dla podmiotów prowadzących żłobki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. 506 z późn. zmianami), w związku z art. 60 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. 
poz. 409 z późn. zmianami)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Kościerzyna podmiotom 
prowadzącym żłobki na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Kościerzyna lub zamieszkałe na terenie gmin, 
które zawarły porozumienie określone w § 3 pkt 3, objęte opieką w żłobku: 

- na poziomie 300 zł miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Kościerzyna,

- na poziomie w wysokości określonej w porozumieniu na dziecko zamieszkałe na terenie innych gmin.

2. O dotację celową, o której mowa w ust. 1, mogą ubiegać się podmioty prowadzące żłobki, zwane dalej 
„uprawnionymi podmiotami”, które złożą wniosek o jej udzielenie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 2. Dotacji udziela się corocznie na okres jednego roku budżetowego lub na część roku budżetowego, jeśli 
okres sprawowania opieki nie obejmuje całego roku.  

§ 3. Ustala się następujące zasady udzielania, sposoby wypłaty i rozliczenia dotacji:

1) Uprawniony podmiot składa do 15 dnia każdego miesiąca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kościerzynie, miesięczne oświadczenie o liczbie dzieci objętych opieką. Wzór oświadczenia o liczbie 
dzieci stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką, o którym 
mowa w § 1, wykazane w złożonym oświadczeniu miesięcznym;

2) Dotacja, o której mowa w §1.1, będzie przekazywana w miesięcznych transzach zgodnie z comiesięcznym 
oświadczeniem uprawnionego podmiotu o liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu do 25 dnia 
każdego miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień dotacja będzie  przekazana do 16 grudnia danego roku;

3) Dotacja o której mowa w § 1.1 zostanie również przyznana na dzieci zamieszkałe na terenie gmin Powiatu 
Kościerskiego, które zawarły lub zawrą z Gminą Miejską Kościerzyna porozumienie w sprawie zasad 
opieki zapewnianej dzieciom z terenu wyżej określonych gmin;

4) Uprawniony podmiot zobowiązany jest sporządzić i przekazać do 15 stycznia danego roku sprawozdanie  
merytoryczno-finansowe za okres objęty dotacją. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXVII/536/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania 
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy 
Miejskiej Kościerzyna w roku 2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 
z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz
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Załącznik nr 1 

…………………………………………………………….. 

Pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek 

Burmistrz Miasta 

Kościerzyna 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna 

na sprawowanie opieki w żłobkach na rok budżetowy……………….. 

 

1. Nazwa i adres oraz siedziba podmiotu prowadzącego żłobek 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa i adres żłobka: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Planowana liczba dzieci objętych opieką w okresie wnioskowanej dotacji: 

- z Miasta Kościerzyna: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- z Gminy Kościerzyna (z którą zawarto porozumienie): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- z Gminy ………………………………. (z którą zawarto porozumienie): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja celowa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………                                                       ……………………………………….. 
                 (miejscowość, data)                                                                                             (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach danych, 

o których mowa w pkt. 1-4, oraz innych zmianach mających wpływ na udzielenie dotacji. 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/142/19

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 października 2019 r.
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Załącznik nr 2 
 
 
.................................................................. 
Pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek 
 

Burmistrz Miasta 
Kościerzyna 
 

 
 

INFORMACJA 
o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku 

w miesiącu ............................ 20.... r. 
 
 
Oświadczam, że na dzień 1 ............................. 20..... roku w żłobku 
                                                     (miesiąc) 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres) 
 

Objętych opieką jest ogółem .........................dzieci w tym: 

 z Miasta Kościerzyna - ...................dzieci 

 z Gminy Kościerzyna - .................... dzieci 

 z Gminy............................. - ............... dzieci 

 z Gminy............................. - .................dzieci 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/142/19

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 października 2019 r.
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Załącznik nr 3 

…………………………………………………… 
Pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek 

Burmistrza Miasta 

Kościerzyna 

SPRAWOZDANIE 

z wykorzystania dotacji celowej na sprawowanie opieki w żłobkach 

W żłobku pod nazwą ………………………………………………………………………………….………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prowadzonym przez: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Za rok budżetowy ………………………………… 

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI: 

LP Miesiąc 

Liczba dzieci 
objętych 
opieką w 

żłobku ogółem 

Kwota 
otrzymanej 

dotacji 
ogółem 

Liczba dzieci  
z gmin, z 

którymi zawarto 
porozumienie 

Kwota dotacji 
dla gmin,  
z którymi 
zawarto 

porozumienie 

Kwota wydatkowana 
ze środków dotacji na 

cele związane  
z opieką nad dziećmi 

1 Styczeń      

2 Luty      

3 Marzec      

4 Kwiecień      

5 Maj      

6 Czerwiec      

7 Lipiec      

8 Sierpień      

9 Wrzesień      

10 Październik      

11 Listopad      

12 Grudzień      

 RAZEM      

 

Do zwrotu ………………………………. 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………………….                                                                         ..……………………………………. 
             (miejscowość, data)                                                                                                                 (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/142/19

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 października 2019 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U.
2019 poz. 409 z późn. zm.) wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy
w drodze uchwały. Uchwała może też określać, że dotacja może zostać przyznana również na dzieci
zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację.

Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi uczęszczającymi do
żłobków na terenie Miasta Kościerzyny.

Dotacja celowa może być przyznawana uprawnionym podmiotom prowadzącym żłobki na
dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 tj. zapewnienie opieki
w warunkach zbliżonych do domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz
edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych z elementami edukacji.
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