
UCHWAŁA NR 518 2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

  
z dnia 26 czerwca 2018r. 

 
 
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki  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 2018r. poz.994, poz.1000), art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.                     
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r. poz.603, poz.650) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie 
dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy, w wysokości 300,00 zł na każde 
dziecko 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  150,00 zł na każde dziecko objęte opieką.  

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i 2, dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie gminy 
i miasta Jastrowie.  

4. Miejsce zamieszkania dziecka ustala się według przepisów rozdziału II działu I                      
w tytule II Kodeksu cywilnego.   
 
        §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 żłobki lub kluby dziecięce. 

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce jest złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,  

3. Do wniosku należy dołączyć: 
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,  
2) deklaracje zapisu dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych) do żłobka lub klubu 

dziecięcego.  
 
§3.1. Dotację wypłaca się miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym został złożony wniosek, o którym mowa §2 ust.2 uchwały.  
2. Podmiot, o którym mowa w §2 ust.1, przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej 

dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr  2  do uchwały, w terminie  do 5 dnia 
miesiąca.  

3. Wysokość miesięcznej dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w §1 ust.1 i 2  
oraz liczby dzieci wykazanej we wniosku wymienionym w ust.2.  

4. Dotacja, o której mowa w §1, będzie przekazywana w terminie do 10 dnia miesiąca. 
5. Dotacja za kolejny miesiąc może zostać wstrzymana w przypadku, gdy podmiot                    

o którym mowa w §2 ust.1, nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej kwoty dotacji lub 
zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  
 



§4. 1. Podmiot, o którym mowa w §2 ust.1, przedkłada Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie do dnia 20 stycznia następnego roku roczne rozliczenie dotacji, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, z zastrzeżeniem ust.2.  

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

§5. Traci moc 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 żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie 
(Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2014r. poz.3847; poz.4689; z 2016r. poz.453). 

 
   §6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
        §7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2018r.    



  
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 518 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie 
wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki 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 2018r. poz.603)  - żłobki oraz kluby dziecięce prowadzone 
przez podmioty wymienione w art.8 ust.1 ustawy mogą otrzymać dotację celową na każde 
dziecko z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej                 
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce określa rada gminy w drodze 
uchwały.  
 Gmina i Miasto Jastrowie wyraża chęć wsparcia finansowego tego rodzaju 
działalności przy wykorzystaniu obowiązujących instrumentów prawnych. 

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

 
 
 
 
 


