
Projekt

z dnia  1 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

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

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja 
celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) art. 60 ustawy z dnia  4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U z 2019 r.,poz.869) art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości  prawnej, 
prowadzące na terenie gminy Krzepice żłobki lub kluby dziecięce, posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej  z budżetu gminy Krzepice, 
zwanej dalej dotacją.

2. Ustala się wysokość dotacji udzielonej przez gminę Krzepice, dla podmiotów prowadzących żłobki na 
obszarze gminy Krzepice w kwocie 350,00 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w wieku do lat 3, 
zamieszkujące  teren Gminy Krzepice.

3. Ustala się wysokości dotacji udzielonej przez gminę Krzepice, dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce 
na obszarze gminy Krzepice w kwocie 350,00 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką  w wieku do lat 3, 
zamieszkujące na terenie gminy Krzepice

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2 i 3 może zostać przyznana, również na dzieci  zamieszkałe na terenie innej 
gminy po zawarciu porozumienia w sprawie  zasad finansowania opieki zapewnionej w żłobku lub w klubie 
dziecięcym na terenie gminy Krzepice.

§ 2. Podmioty określone w § 1 składają do Burmistrza Krzepic wniosek o udzielenie dotacji  na druku 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana  w dwunastu  częściach  do 15 dnia 
każdego miesiąca.

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej dotacji celowej składany jest do Burmistrza Krzepic w terminie do 5 dnia 
każdego miesiąca.

3. Wysokość przekazywanej miesięcznej dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty, o której mowa  w §1 ust.2 i 3  
oraz liczby dzieci uczęszczających do  żłobka/klubu dziecięcego, ustalonej na pierwszy dzień miesiąca ,którego 
dotyczy płatność, wskazanej we wniosku o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej.

4. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka/klubu dziecięcego w   trakcie miesiąca  
kalendarzowego dotacja będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby roboczych dni w danym miesiącu, 
w którym dziecko było objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym.

§ 4. Dotacja celowa nie podlega przekazaniu gdy :

1) wniosek o wypłatę miesięcznej  części nie zostanie  złożony w terminie wskazanym w § 3 ust.2,

2) żłobek/klub  dziecięcy zostanie wykreślony z rejestru żłobków/klubów dziecięcych  prowadzonego przez 
Burmistrza Krzepic.

Id: 071B10DD-9C8E-4EBD-9AC9-739E1B69EB5C. Projekt Strona 1



§ 5. Dotacja , o której mowa  w § 1 ,może być przeznaczona wyłącznie na wynagrodzenie kadry realizującej 
funkcje opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne i pielęgnacyjne oraz na pokrycie  wydatków bieżących  w zakresie 
sprawowanej opieki przez podmiot, o którym mowa w §1 ust.1.

§ 6. Podmiot składa roczne sprawozdanie z wykonania dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego na 
druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Zwrot niewykorzystanej dotacji następuje do dnia 
31 stycznia roku następnego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic

§ 8. Uchwala 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 w Krzepicach
z dnia....................2019 r.

............................................

pieczęć placówki

Burmistrz Krzepic

ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

Wniosek na rok kalendarzowy o przyznanie dotacji celowej
z budżetu Gminy Krzepice dla podmiotów prowadzących żłobki

lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krzepice

1. Nazwa i adres podmiotu 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 przekazana dotacja:

................................................................................................................................................................

pieczątka i podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia....................2019 r.

Sprawozdanie roczne

....................................................                                                                                                       

Pieczęć placówki

....................................................

miejscowość, data

Burmistrz Krzepic 
ul. Częstochowska 13

42-160 Krzepice

   Rozliczenie dotacji celowej za okres od ...............................do.....................................roku

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego:

..........................................................................................................................................................................

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy :

..........................................................................................................................................................................

3. Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym

Lp. Miesiąc Liczba miejsc w żłobku/klubie 
dziecięcym

Ilość dzieci objętych 
dotacją

Kwota otrzymanej 
dotacji

Całkowita kwota dotacji w okresie rozliczeniowym

4. Zestawienie wydatków poniesionych na działalność żłobka/klubu dziecięcego

Lp. Nazwa wydatku poniesionego na działalność 
żłobka/klubu dziecięcego

Kwota wydatku poniesiona z 
dotacji celowej

Nr. dokumentu 
księgowego

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................

podpis i pieczątka wnioskodawcy
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (tj. Dz. U z 2019r.poz.409) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać
na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.
Nowelizacja ustawy daje Radzie Miejskiej możliwość nie tylko określenia wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej ale także kategorii dzieci , na które gmina będzie jej
udzielać. Zniesiony został zapis , który nakazywał gminie udzielać dotacji na „każde” dziecko.

Dlatego tez proponuje się przyznać dotację na dziecko zamieszkałe na terenie gminy
Krzepice. Dotacja może przysługiwać także na dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Krzepice,
pod warunkiem podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a gminą, której mieszkańcem
jest dziecko.
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