
UCHWAŁA NR 383/2014 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

  
z dnia  22  maja 2014r. 

 
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących Ŝłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379), art.60 ust.2 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz.1457) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie 
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki na obszarze gminy, w wysokości  200,00 zł na kaŜde 
dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie gminy i miasta Jastrowie, objęte opieką.  

2. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie       
dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze gminy i miasta Jastrowie,                      
w wysokości  100,00 zł na kaŜde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie gminy i miasta 
Jastrowie, objęte opieką.  

3. Dotacji, o której mowa w ust.1 i 2,udziela się począwszy od dnia 1 września 2014r., 
a w kolejnych latach od dnia 1 stycznia danego roku.  
 
        §2. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne bądź 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie gminy                  
i miasta Jastrowie Ŝłobki lub kluby dziecięce. 

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby 
dziecięce jest złoŜenie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji wniosku według załącznika nr 1 do uchwały, wraz z dokumentami zawierającymi:  

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych,  
2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do Ŝłobka 

lub klubu dziecięcego,  
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką Ŝłobka lub klubu dziecięcego,  
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,  
5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:  

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,  
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego Ŝłobek lub klub dziecięcy,  
c) miejsca prowadzenia Ŝłobka lub klubu dziecięcego. 

 
§3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 

uczęszczającym do Ŝłobka lub klubu dziecięcego. 
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmioty, o których 

mowa w §2 ust.1,  opieki na dzieckiem w formie Ŝłobka w minimalnym wymiarze 6 godzin 
dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.  

 
 



§4. Podmiot, o którym mowa w §1, jest zobowiązany do pomniejszenia kaŜdorazowo 
całkowitego miesięcznego kosztu dotychczas ponoszonego przez rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka za pobyt w Ŝłobku lub klubie dziecięcym o kwotę uzyskanej od gminy 
dotacji. 

 
§5. 1. Podmiot, o którym mowa w §1, przedkłada wniosek według załącznika nr 2                     

do uchwały o wypłatę miesięcznej kwoty dotacji.  
2. Dotacja, o której mowa w §1, będzie przekazywana miesięcznie w terminie                

do 10 dnia następnego miesiąca w wysokości uzaleŜnionej od liczby dzieci uczęszczających 
do Ŝłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu poprzednim.  

3. Dotacja za kolejny miesiąc moŜe zostać wstrzymana w przypadku, gdy podmiot 
opisany w ust.1, nie przedłoŜy wniosku o wypłatę miesięcznej kwoty dotacji lub jeśli podmiot 
ten zostanie wykreślony z rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych.  

4. W miesiącu grudniu wniosek przedkłada się do 15 grudnia danego roku. 
 

§6. 1. Podmiot, o którym mowa w §1, przedkłada Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie do dnia 20 stycznia następnego roku roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji, 
według załącznika nr 3 do uchwały. 

 2. Podmiot kończący działalność rozliczenie wykorzystanej dotacji przedkłada 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej dotacji. 
 

§7. W 2014r. wniosek, o którym mowa w §2 ust.2, składa się w terminie do dnia                   
15 lipca 2014r. 
      
   §8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
        §9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



              Załącznik Nr 1  
 do uchwały Rady Miejskiej                           
 w  Jastrowiu  z dnia  22  maja 2014r.                            
 w sprawie wysokości  i   zasad   udzielania oraz 
 rozliczania dotacji   celowej dla  podmiotów  
 prowadzących Ŝłobki  lub kluby dziecięce na 
 terenie gminy i miasta Jastrowie.  

 
 
                                                       Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
 
 
 
Wniosek  o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy ....................................... 
 
1. Nazwa instytucji prowadzącej Ŝłobek/ klub dziecięcy* : 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
2. Nazwa i siedziba Ŝłobka/ klubu dziecięcego*: 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w roku  ......................... 
 
5.Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
6. Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach: 
a) numeru konta bankowego na który na być przekazywana dotacja, 
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego Ŝłobek lub klub dziecięcy, 
c) miejsca prowadzenia Ŝłobka lub klubu dziecięcego. 
 
 
                                                                                        

..................................................... 
 (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
_______________,dnia ________________ 
 
* niepotrzebne skreślić  



Załącznik Nr 2  
do uchwały  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 
maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad 
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby 
dziecięce na terenie gminy  i miasta Jastrowie.  
 

 
                                                           Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
  
 

Informacja 
o liczbie dzieci objętych opieką za miesiąc .......................................................r. 
uczęszczających do Ŝłobka/klubu dziecięcego* prowadzonego na terenie gminy i miasta 
Jastrowie 
 
 
1. Nazwa instytucji prowadzącej Ŝłobek/ klub dziecięcy٭ : 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
2. Nazwa i siedziba Ŝłobka/ klubu dziecięcego*: 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
3. Liczba dzieci objętych opieką Ŝłobka/ klubu dziecięcego* w miesiącu  ................................. 
zgodnie z poniŜszym wykazem: 
 
 
Lp.  Imię i Nazwisko Data urodzenia Adres 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
*  niepotrzebne skreślić 



             Załącznik Nr 3  
do uchwały  Rady Miejskiej   
w  Jastrowiu  z dnia    22  maja 2014r.  w  sprawie  
wysokości  i   zasad   udzielania oraz rozliczania  
dotacji   celowej dla  podmiotów  prowadzących   
Ŝłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy                   
i miasta Jastrowie.  

 
                                                                                  

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU …….. 
 
 1. Nazwa i adres Ŝłobka/ klubu dziecięcego*: 
    ………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………. 
 2. Nazwa i adres osoby prowadzącej 
   ……………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………… 
 
 3. NIP Ŝłobka/ klubu dziecięcego* 
.………………………………………………………………. 
 
4. REGON Ŝłobka/ klubu dziecięcego* ……………………………………………… 
 
5. Rachunek bankowy Ŝłobka/ klubu dziecięcego*(nazwa banku i nr rachunku) 
   ……………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………                                

6. Dane o liczbie  dzieci rzeczywistych w miesiącach 

 

   I    II    III    IV   V    VI   VII VIII  IX   X  XI   XII 

            

 

7. Kwota przyznanej dotacji w miesiącach w zł. 

   I    II    III    IV   V    VI   VII VIII  IX   X  XI   XII 

 

 

           

 
8. Oświadczam, Ŝe wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
………………………….                                                     ……………………………… 
  miejscowość, data                                                      czytelny podpis (pieczątka) osoby      
                                                                                        upowaŜnionej do złoŜenia rozliczenia                      
* niepotrzebne skreślić 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały  Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad 
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby 
dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
 
 

Zgodnie z przepisem art.60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece                        
nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz.1457)  - Ŝłobki oraz kluby dziecięce prowadzone 
przez podmioty wymienione w art.8 ust.1 ustawy mogą otrzymać dotację celową na kaŜde 
dziecko z budŜetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej                 
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce określa rada gminy w drodze 
uchwały.  

Prowadzenie Ŝłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną                      
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej                   
(Dz.U. z 2013r. poz.672 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych.  
 Gmina i Miasto Jastrowie wyraŜa chęć wsparcia finansowego tego rodzaju 
działalności przy wykorzystaniu obowiązujących instrumentów prawnych. 

W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
 
 
 
 


