
Projekt

z dnia  5 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub 
klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 2. 

1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy 
w wysokości:

1) 150,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku;

2) 100,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być przyznana na dofinansowanie wydatków bieżących 
związanych z zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 
zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych 
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzeniem zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku 
dziecka, z wyłączeniem wydatków ponoszonych na wyżywienie oraz wydatków inwestycyjnych.

3. Dotację przyznaje się na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Dotacje celowe udziela się na okres roku budżetowego.

5. Dotacji celowej udziela się z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, w której żłobek lub klub dziecięcy jest 
zamknięty i nie zapewnia opieki nad dziećmi.

§ 3. 

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia 
Ślaskiego na ulicy Bogumińskiej 4B.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na rok 2020 dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub 
klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dotacja celowa będzie przekazywana na podstawie umowy zawartej z podmiotem niepublicznym 
prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznego wykazu ilości 
dzieci objętych opieką, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 4. 

1. Podmiot niepubliczny prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do złożenia rocznego 
rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2020.

2. Wzór rocznego rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do 31 grudnia danego roku. Przez wykorzystanie dotacji celowej 
rozumie się opłacenie wszystkich poniesionych wydatków na cele określone  w § 2 ust. 2.

4. W przypadku wykreślenia podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy z rejestru żłobków lub klubów 
dziecięcych podmiot niepubliczny otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do złożenia rocznego rozliczenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 za okres w którym otrzymywał dotację celową.

5. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie 
o finansach publicznych.

§ 5. 

1. Dotacje celowe będą udzielone w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia ..................................

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na rok 2020 dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobek lub klub 
dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
1. Dane żłobka/klubu dziecięcego

Nazwa żłobka/klubu dziecięcego

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr nieruchomości Nr lokalu 

NIP REGON

Adres e-mail osoba do kontaktu/telefon kontaktowy

Nazwa banku i numer konta bankowego, na który przekazana będzie dotacja celowa

Data i numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego

2. Liczba dzieci, które mają zostać objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym w roku 2020

3. Miesięczny koszt ponoszony przez rodziców/opiekunów za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym 

4.  Dane wnioskodawcy:

..................................................................
(imię i nazwisko, nazwa)

.................................................................
(adres)

Podpis osoby reprezentującej żłobek/klub dziecięcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia .............................................

Miesięczny wykaz ilości dzieci objętych opieką w podmiotach niepublicznych prowadzących żłobek lub 
klub dziecięcy

I. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego
II. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa, adres)
III. Liczba dzieci objętych opieką w miesiącu .................................

/czytelny podpis/
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2019 r.

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 
2020.

I.  Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego
II. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa, adres)
III. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej 

Kwota dotacji celowejmiesiąc liczba dzieci objętych opieką
otrzymanej wydatkowanej

styczeń
luty

marzec
kwiecień

maj
czerwiec

lipiec
sierpień
wrzesień

październik
listopad
grudzień

/czytelny podpis/
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z

2019 r. poz. 409 z późn. zm.) podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub

dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z

budżetu gminy. Taki sposób dofinansowania podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby

dziecięce pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na miejsca w tego typu placówkach a ponadto może

mieć wpływ na wysokość opłat pobranych przez żłobki lub kluby dziecięce od rodziców (opiekunów

prawnych).
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