
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/136/12 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Jawor  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 60  

ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi do lat 3(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub 

dziecięcy na terenie Gminy Jawor mogą ubiegać się 

o dotację celową z budżetu Gminy Jawor.  

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej 

z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki 

na terenie Gminy Jawor w wysokości 330 zł mie-

sięcznie na każde dziecko objęte opieką.  

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej 

z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących kluby 

dziecięce na terenie Gminy Jawor w wysokości 130 zł 

miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.  

4. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 udziela 

się począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.  

§ 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

prowadzące na terenie Gminy Jawor żłobki lub kluby 

dziecięce, przedstawiają Burmistrzowi Miasta Jawora, 

nie później jak do dnia 30 września roku poprzedzają-

cego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający:  

1) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego  

2) dane podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 

dziecięcy,  

3) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłob-

ków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Jawora,  

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte 

opieką żłobka lub klubu dziecięcego,  

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma 

być przekazywana dotacja,  

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego 

o zmianach:  

a) numeru konta bankowego, na które ma być 

przekazywana dotacja,  

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowa-

dzącego żłobek lub klub dziecięcy,  

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecię-

cego.  

2. Warunkiem ubiegania się o dotację dla pod-

miotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest 

terminowe złożenie wniosku, o którym mowa  

w ust. 1. 

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na 

sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez 

żłobek lub klub dziecięcy.  

2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe 

w Jaworze.  

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem za-

pewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2, 

opieki nad dzieckiem w żłobku w minimalnym wy-

miarze 8 godzin dziennie dla każdego dziecka,  

a w klubie dziecięcym w minimalnym wymiarze 

5 godzin dziennie dla każdego dziecka.  

§ 4. Udzielenie dotacji poprzedzone zostanie 

sprawdzeniem przez Burmistrza Miasta danych opisa-

nych w § 2 ust. 1.  

§ 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków 

Gminy Jawor i podmiotu o którym mowa w § 2 

w zakresie udzielenia i rozliczenia dotacji na sprawo-

wanie opieki nad dzieckiem do lat 3 będzie określać 
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umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy 

w/w stronami.  

§ 6. W przypadku, gdy zabezpieczone w budże-

cie Gminy Jawor środki finansowe nie pozwolą na 

udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowa-

dzących żłobki lub kluby dziecięce w danym roku, 

przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu 

wyłonienia podmiotów, którym Burmistrz Miasta 

zleci organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 

w formie żłobka lub klubu dziecięcego.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Jawora.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Madej 
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