
UCHWAŁA NR XXXV/286/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko 

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 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235 ze zmianami) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Drezdenko. 

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko objęte opieką w żłobku ustala się 
w kwocie 200 zł miesięcznie. 

2. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym 
ustala się w kwocie 100 zł miesięcznie. 

§ 3. 1. Żłobki / kluby dziecięce ubiegające się o dotację składają wniosek Burmistrzowi Drezdenka 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

3. Żłobki / kluby dziecięce, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego 
informowania organu dotującego o zmianach zawartych we wniosku. 

4. Wnioski na dotację w 2013 roku należy złożyć nie później niż 14 dni po wejściu w życie 
uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest z dołu w 12 częściach na wskazany przez wnioskodawcę 
rachunek bankowy, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

2. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby 
dzieci i stawki miesięcznej na jedne dziecko, obliczonej za dany rok. 

3. Podmiot prowadzący żłobek / klub dziecięcy przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy 
dotacji do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy między Burmistrzem Drezdenka 
a podmiotem prowadzącym żłobek / klub dziecięcy zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

§ 5. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku 
następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. 

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub 
stwierdzeniem pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy 
o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu Gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013 
roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy 
Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadziła nowe zasady realizacji 
przez gminę zadań z zakresu opieki żłobkowej. Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na 
każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania tej dotacji 
określa Rada Gminy Drezdenko w drodze uchwały. Aby dostosować dotychczasowe zasady do 
wymogów nowej ustawy oraz umożliwić tego typu placówkom możliwość otrzymania dotacji 
z budżetu gminy, rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej Uchwały. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/286/2013 

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r.                    

 

…………………………….                                                               Drezdenko, dnia ………………….  

      (Pieczęć placówki) 

  

 

WNIOSEK 

                                       o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy ……………  

 

 

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy * 

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

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

 

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego * 

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

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

 

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  

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

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

 

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w ……… roku:  

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

 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja:  

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

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

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

 

 

 

 

…………..………..………………………  

                                                                                                        (Pieczątka i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/286/2013 

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r.                     

 

…………………………….                                                              Drezdenko, dnia ………………….  

      (Pieczęć placówki) 

 

 

WNIOSEK 

o wypłatę miesięcznej transzy dotacji 

 

 

 

Proszę o przekazanie transzy dotacji za miesiąc ……………………… roku ……………… .  

 

 

Na dzień …………………. r. w żłobku / klubie dziecięcym * zapisanych jest ogółem ………… 

dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

…………..………..………………………  

                                                                                            (Pieczątka i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  
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