
 

 

UCHWAŁA NR 203.XXIII.2012 

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Jelenia Góra dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Jelenia Góra  

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego  

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) uchwala się, co następu-

je:  

§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub 

dziecięcy na terenie Miasta Jelenia Góra mogą ubie-

gać się o dotację celową z budżetu Miasta.  

2. Ustala się dotację celową dla podmiotów pro-

wadzących na terenie Miasta:  

1) żłobki − w wysokości 200 zł miesięcznie na każde 

objęte opieką dziecko zamieszkałe na terenie Mia-

sta Jeleniej Góry,  

2) kluby dziecięce − w wysokości 100 zł miesięcznie 

na każde objęte opieką dziecko zamieszkałe na te-

renie Miasta Jeleniej Góry.  

§ 2. 1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Miasta Jelenia Góra składają Pre-

zydentowi Miasta nie później niż do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest termi-

nowe 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 pod warunkiem zapewnie-

nia opieki nad dzieckiem przez podmiot prowadzący:  

1) w żłobku − w minimalnym wymiarze 8 godzin 

dziennie,  

2) w klubie dziecięcym − w minimalnym wymiarze 

3 godzin dziennie.  

§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana miesięcznie 

na podstawie wniosku składanego przez podmiot 

prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 5 dnia każ-

dego miesiąca za miesiąc poprzedni, zawierającego 

liczbę dzieci zapisanych do placówki według stanu na 

ostatni dzień miesiąca. Wzór wniosku stanowi załącz-

nik nr 2 do uchwały.  

2. Dotacja będzie przekazywana do ostatniego 

dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. Za miesiąc 

grudzień dotacja zostanie przekazana z góry na pod-

stawie wniosku zawierającego liczbę dzieci zapisa-

nych do żłobka lub klubu dziecięcego według stanu na 

pierwszy dzień miesiąca.  

3. Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji 

podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa 

w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, 

w którym dotacja była udzielona. W przypadku, gdy 

podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy koń-

czy swoją działalność rozliczenie należy złożyć 

w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej dotacji. 

Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Jeleniej Góry.  

§ 6. Traci moc uchwała nr 183.XXI.2011 Rady 

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 

z budżetu Miasta Jelenia Góra dla podmiotów prowa-

dzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta 

Jelenia Góra.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

dnia 1 lutego 2012 r.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz Grodziński 

 

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Poz. 1094

Wrocław, dnia 19 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY



Załącznik nr 1 do uchwały nr 203.XXIII. 

.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 

28 lutego 2012 r. 

 

………………………………………… 

        (pieczątka Wnioskodawcy) 

 

 

        Prezydent Miasta 

        Jeleniej Góry 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

DLA PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY 

NA ROK ……….. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Informacje dotyczące podmiotu 

1. Nazwa/imię i nazwisko podmiotu prowadzącego   

2. Siedziba/adres podmiotu prowadzącego   

3. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego   

4. 
Numer i data wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych 
  

5. NIP   

6. REGON   

7. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu   

8. 
Planowana liczba dzieci objętych opieką zamieszka-

łych na terenie Miasta Jeleniej Góry  
  

 

   

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że 

znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa  

w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 

 

     

Jelenia Góra, dnia ……………………   …………………..…………………........... 
         (podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

          do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 203.XXIII. 

.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 

28 lutego 2012 r. 

 

………………………………………… 

        (pieczątka Wnioskodawcy) 

 

 

        Prezydent Miasta 

        Jeleniej Góry 

 

 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOTACJI 

DLA PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY 

ZA MIESIĄC  ………………..   

 

 

Lp. Wyszczególnienie Informacje dotyczące podmiotu 

1. Nazwa/imię i nazwisko podmiotu prowadzącego   

2. Siedziba/adres podmiotu prowadzącego   

3. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego  

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu   

5. 

Liczba dzieci objętych opieką zamieszkałych  

na terenie Miasta Jeleniej Góry w danym miesiącu, 

według stanu na ostatni dzień miesiąca  

  

 

 

  

W załączeniu imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego (imię i nazwisko, data urodze-

nia, adres zamieszkania) w miesiącu ……………………. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

Jelenia Góra, dnia ………………………  ……………………………..........……… 
         (podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

        do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Poz. 1094
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 203.XXIII. 

.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 

28 lutego 2012 r. 

 

………………………………………… 

        (pieczątka Wnioskodawcy) 

 

 

        Prezydent Miasta 

        Jeleniej Góry 

 

 

ROZLICZENIE DOTACJI  

UDZIELONEJ PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY W  ROKU 

…………..….. 

 

1. Nazwa/imię i nazwisko podmiotu prowadzącego 

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

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

2. Siedziba/adres podmiotu prowadzącego 

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

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

3. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego 

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

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

4. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym: 

   

Lp. Miesiąc 

Liczba miejsc  

w żłobku/klubie 

dziecięcym 

Liczba dzieci  

objętych opieką 

Kwota otrzymanej 

dotacji 

1. styczeń    

2.  luty    

3. marzec    

4.  kwiecień    

5. maj    

6. czerwiec    

7. lipiec    

8. sierpień    

9. wrzesień    

10. październik    

11. listopad    

12. grudzień    

Całkowita kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym  
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5. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji: 

   

Lp. Wyszczególnienie wydatków 
Kwota wydatków poniesionych  

z dotacji 

1. Wynagrodzenie pracowników  

2. Pochodne od wynagrodzeń  (składki ZUS, FP, itd.)  

3. Zakup materiałów i wyposażenia  

4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

5. Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, itp.  

6. Pozostałe wydatki (wskazać jakie) 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

 

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji  

Kwota dotacji niewykorzystanej/podlegającej zwrotowi  

   

 

6. Sprawozdanie opisowe w wykorzystania dotacji 

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

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

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

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  

o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia ……………………   …………………..………………........... 
         (podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

           do reprezentowania podmiotu) 
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