
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/222/13 

RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

z dnia 26 września 2013 r. 

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

dziecięce na obszarze Gminy Brzeg Dolny. 

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

594 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowej Gminy Brzeg Dolny na każde dziecko objęte opieką dla 

podmiotów prowadzących:  

1) żłobki na obszarze Gminy Brzeg Dolny w wysokości 400,- zł miesięcznie;  

2) kluby dziecięce na obszarze Gminy Brzeg Dolny w wysokości 250,- zł miesięcznie. 

§ 2. Podmioty prowadzące na obszarze Gminy Brzeg Dolny żłobki lub kluby dziecięce, ubiegające się 

o dotację przedstawiają Burmistrzowi Brzegu Dolnego nie później, niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego roku udzielania dotacji, wniosek zawierający:  

1) nazwę podmiotu 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, 

§ 3. 1. Podmiot prowadzący żłobki lub kluby dziecięce otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej 

półrocznego i rocznego rozliczania na warunkach określonych w umowie.  

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący żłobki lub kluby dziecięce, przekazuje 

Burmistrzowi Brzegu Dolnego w terminie do dnia 20 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 

15 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, 

gdy żłobek lub klub dziecięcy kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia 

otrzymania ostatniej transzy dotacji.  

3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z umową, przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub 

nienależnie, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi ja za zobowiązania podatkowe. 

§ 4. 1. Burmistrzowi Brzegu Dolnego przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na 

warunkach określonych w umowie w tym:  

1) faktycznej liczby dzieci objętych opieką w placówce w poszczególnych miesiącach;  

2) danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. 
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2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1 może być przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego, 

po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego najpóźniej 7 dni przed planowaną kontrolą.  

3. Dopuszcza się możliwość zażądania przez Burmistrza przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 w Urzędzie Gminy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

E. Skorupka 
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