
UCHWAŁA NR XXXVII/280/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 446 z późn. zmianami), w związku art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 157) 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 niepubliczne  na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna na sprawowanie opieki nad dziećmi poprzez 
zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku niepublicznym, 
właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji - na poziomie 350 zł. 
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. O dotację celową na każde dziecko objęte opieką w żłobku niepublicznym  na terenie Gminy Miejskiej 
Kościerzyna mogą ubiegać się podmioty niepubliczne, które posiadają wpis w rejestrze żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Kościerzyna, które w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego przyznanie dotacji  złożyły wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 2. Dotacji udziela się w okresie rocznym  począwszy od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

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

1) Podmiot prowadzący żłobek składa w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych, miesięczne oświadczenie o 
ilości dzieci objętych opieką do 15 dnia każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 
do uchwały. Dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką żłobka  wykazane w oświadczeniu 
miesięcznym, składanym przez podmiot prowadzący żłobek.

2) Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana w miesięcznych transzach zgodnie z comiesięcznym 
oświadczeniem podmiotu prowadzącego żłobek o liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu do 25 dnia 
każdego miesiąca, z tym, że za miesiąc grudzień 2017 dotacja będzie przekazana do 16 grudnia 2017 roku.

3) Podmiot prowadzący żłobek  zobowiązany jest sporządzić i przekazać do 15 stycznia 2018 roku  sprawozdanie 
merytoryczno-finansowe za okres objęty dotacją. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4) W zakresie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na 
obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/280/2016
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26-10-2016 r.

…………………………………………
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:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

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.
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/280/2016
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26-10-2016 r.

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

Burmistrza Miasta
Kościerzyna

INFORMACJA
o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku

w miesiącu…………………………………. 20…… r.

Oświadczam, że na dzień 01 ………………………….. roku w żłobku
(miesiąc)

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres)

Objętych opieką jest ogółem …………………………………dzieci.

…………………………………………… ……………………………………………..
(Miejscowość, data) (pieczęć i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/280/2016
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26-10-2016 r.

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

Burmistrz 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
kwota otrzymanej

dotacji

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)
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U 2016
poz. 157) wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w
drodze uchwały. Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez
zwiększenie liczby miejsc opieki w niepublicznych żłobkach.
Dotacja celowa może być przyznawana podmiotom prowadzącym żłobek na dofinansowanie zadań
określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 tj. zapewnienie opieki w warunkach zbliżonych do
domowych oraz prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych z elementami edukacji. Odbiorcą
jest każde dziecko objęte opieką żłobka wpisanego do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
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