
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/375/17 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. 

poz. 446 tj. ze zm.) oraz art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz.U. z  2016 r. poz.157 tj. ze zm.) uchwala  się, co następuje: 

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie 

Gminy Miejskiej Głogów mogą  ubiegać się o dotację celową  z  budżetu  Gminy Miejskiej Głogów. 

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Głogów  

dla podmiotów: 

1. Prowadzących na terenie Gminy Miejskiej Głogów żłobek w wysokości 320 zł. miesięcznie na każde 

dziecko objęte opieką. 

2. Prowadzących na terenie Gminy Miejskiej Głogów klub dziecięcy w wysokości 170 zł. miesięcznie  

na każde dziecko objęte opieką. 

3. Zatrudniających dziennych opiekunów w wysokości 150 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. 

§ 3. 1.  Dotacja o której mowa w §1 przyznawana jest na okres jednego roku budżetowego na wniosek 

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna. Z zastrzeżeniem 

dotacji w roku 2017 przyznawanej na okres od 1 września do 31 grudnia. Wnioski o przyznanie dotacji,  składa 

się na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Dotacja, o której mowa w § 1, przekazywana będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

3. Wysokość będzie zależała od liczby dzieci zapisanych i objętych opieką wg stanu na pierwszy dzień 

danego miesiąca, którego dotyczy płatność. 

4. Informacje zawierające dane określone w ust. 3 należy składać do 10 dnia każdego miesiąca. Wzór 

informacji stanowi załącznik nr 2  do uchwały. 

5. Podmioty określone w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 

danych  zawartych we  wniosku, o których mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy  

lub zatrudniających dziennego opiekuna dokona do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została 

udzielona dotacja. 
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2. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 

Gminą Miejską Głogów a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniającym dziennego 

opiekuna. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Koliński
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Załącznik nr 1 do uchwały NR XXXVIII/375/17  

Rady Miejskiej w Głogowie  

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

 

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

         (oznaczenie  podmiotu)                                                                                       (miejscowość i data) 

 

 

                                                                                            Prezydent  Miasta  Głogowa 

                                                                                                          Rynek  10 

                                                                                                      67-200    Głogów 

 

 

W N I O S E K 

o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką przez podmioty prowadzące żłobki 

lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów 

 

1. Nazwa i adres podmiotu 

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

……………………………………………………………………………… 

2. Dane podmiotu (nazwa/nazwisko imię, adres): 

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

………………………………………………………………………………. 

3. Numer i data wpisu podmiotu do rejestru/ wykazu  prowadzonego przez Prezydenta  Miasta 

Głogowa: 

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

……………………………………………………………………………… 

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu właściwego do przekazania dotacji: 

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

……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                    …………..……………………………. 
                                                                                                          (czytelny podpis składającego wniosek) 

   
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3592



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/375/17  

Rady Miejskiej w Głogowie  

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

 

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

         (oznaczenie  podmiotu)                                                                                             (miejscowość  i data) 

 

 

                                                                                            Prezydent  Miasta  Głogowa 

                                                                                                          Rynek  10 

                                                                                                      67-200    Głogów 

 

 

                                                           I N F O R M A C J A 

 

o liczbie dzieci objętych opieką przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce 

lub zatrudniające dziennych opiekunów 

w  miesiącu ……………………… 

 

1. Nazwa i adres podmiotu: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu właściwego do przekazania dotacji: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Liczba dzieci  wg stanu na  pierwszy dzień miesiąca: ………………..  wynosi:……….. 

 

 

 

                                                                                      …………..……………………………. 
                                                                                                            (czytelny podpis składającego wniosek) 
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