
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/67/2013 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

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

dziecięce na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Ząbkowice Śląskie dla osób 

fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących 

żłobki na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie na poziomie 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.  

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Ząbkowice Śląskie dla podmiotów, 

o których mowa w ust. 1 prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie na poziomie 

100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.  

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. 

§ 2. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

prowadzące na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Burmistrzowi 

Ząbkowic Śląskich nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek 

(stanowiący załącznik nr 1 do uchwały) zawierający:  

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,  

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,  

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,  

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,  

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa pkt. 1-4. 

§ 3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia opieki nad dzieckiem w formie żłobka 

w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin 

dziennie.  

§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę przekazuje Burmistrzowi w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 

informację o planowanej (nie większej niż podana liczba we wniosku o przyznanie dotacji) liczbie dzieci 

uczęszczających do placówki (wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały).  

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Ząbkowice Śląskie i podmiotu o którym mowa w § 2 w 

zakresie udzielania dotacji na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 będzie określać umowa zawarta na 

dany rok budżetowy pomiędzy w/w stronami. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Dominik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/67/2013 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/67/2013 

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 r. 
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