
 

 

UCHWAŁA NR XXX/299/17 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

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

żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica 

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 oraz poz. 1579), 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), Rada Miejska Legnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) podmiocie prowadzącym żłobek – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie gminy Legnica żłobek, 

zapewniającą opiekę nad każdym dzieckiem w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, wpisaną  

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Legnicy, 

2) podmiocie prowadzącym klub dziecięcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną  

lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie gminy Legnica 

klub dziecięcy, zapewniającą opiekę nad każdym dzieckiem w wymiarze maksymalnie 5 godzin dziennie, 

wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Legnicy, 

3) dziecku objętym opieką – należy przez to rozumieć dziecko w wieku do lat 3, mieszkające w Legnicy, 

korzystające z opieki żłobka lub klubu dziecięcego. 

§ 2. Ustala się dotację celową udzielaną przez gminę Legnica dla podmiotów prowadzących żłobki  

lub kluby dziecięce na dofinansowanie pobytu każdego dziecka objętego opieką w wysokości: 

1) 1,70 zł za każdą godzinę pobytu w żłobku, 

2) 1,40 zł za każdą godzinę pobytu w klubie dziecięcym. 

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na dany rok o której mowa w § 2 składać należy w terminie do dnia 

30 września roku poprzedniego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Przyjmuje się następujące zasady udzielania dotacji: 

1) dotacja dla żłobka lub klubu dziecięcego zostanie udzielona pod warunkiem, że podmiot prowadzący 

żłobek lub klub dziecięcy złoży w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym 

do Prezydenta Miasta Legnicy informację według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

2) dotacja, o której mowa w § 2, będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych z dołu do końca 

miesiąca zgodnie ze złożoną informacją, na wskazany rachunek bankowy podmiotu prowadzącego, 
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w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin pobytu dzieci objętych opieką w miesiącu i godzinowej 

stawki dotacji. 

3. Ustala się następujące zasady rocznego rozliczania dotacji: 

1) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy otrzymujący dotację do 15 stycznia roku następującego  

po roku sprawozdawczym jest zobowiązany złożyć w formie sprawozdania merytoryczno – finansowego 

roczne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3  

do niniejszej uchwały, 

2) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który zakończył działalność w trakcie roku zobowiązany 

jest złożyć sprawozdanie o którym mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy 

miesięcznej dotacji. 

4. Dotacja udzielona podmiotowi, która została: 

1) nie wykorzystana, 

2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego – na 

podstawie odrębnych przepisów. 

5. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy o dotacje na kolejny rok mogą ubiegać się po złożeniu 

sprawozdania o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1. 

§ 4. Szczegółowe zasady otrzymywania, rozliczania oraz kontroli dotacji otrzymanej na dofinansowanie 

pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym określone zostaną  w odrębnej umowie zawartej z podmiotem 

prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy. 

§ 5. Wnioski o przyznanie dotacji na rok 2017 składać należy nie później niż 14 dni od wejścia w życie 

niniejszej uchwały, z tym że przyznanie dotacji nastąpi od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia 

wniosku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Szetelnicki
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/299/17 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. 

1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy: 

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

2. Adres ………………………………….…………………………………………………… 

3. NIP …………………………………………………………………………………………. 

4. REGON ………………………………………….………………………………………… 

5. Nazwa żłobka/klubu dziecięcego ………………………………………….……………… 

6. Dni i godziny pracy żłobka/klubu dziecięcego: ………………………………………… 

7. Liczba miejsc opieki nad dziećmi …………………………………….………… 

8. Numer i data aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

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

9. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 

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

10. Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem 

o udzielenie dotacji: 

…………………………..……………………………..   tel.  ……………..………………………… 

e-mail ……………………………...……………………… 

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

 miejscowość, data              podpis osoby upoważnionej 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Statut żłobka lub klubu dziecięcego. 

2. Regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego. 

3. Wykaz imienny zatrudnionych osób wraz z informacją o posiadanym wykształceniu. 

4. Oświadczenie podmiotu, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy o wysokości opłat za pobyt 

i wyżywienie dziecka pobieranych od rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych opieką.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/299/17 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. 

……………………………………….. 

 pieczęć podmiotu prowadzącego 

Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego 

…………………………………………………………………………………………… 

Informacja o realizacji zajęć za miesiąc: ……………………………………… 

 

 
 L.p.  Imię i nazwisko dziecka  Data 

urodzenia  Miejsce zamieszkania 
 Liczba 

dni 

opieki 

 Liczba 

godzin 

łącznie 

 Podpis 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

 Naliczenie dotacji 
 (liczba godzin 
 x 1,70 zł lub  

 x 1,40 zł) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

….        

  
 Razem: 

  

Nr rachunku bankowego: …………...………..……………………………………….……… 

Imię i nazwisko, telefon i e-mail do osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub 

dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z dotacją: …………………..………………………………. 

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

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

 miejscowość, data            podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/299/17 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2017 r. 

……………………………………….. 

 pieczęć podmiotu prowadzącego 

Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego …………………………………………….………………………………………..……………………… 

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe za okres od …………….…. do …………….…. 

 Lp.  Imię i nazwisko dziecka  Data 

urodzenia  Miejsce zamieszkania 
 Liczba dni 

opieki 

w roku 

 Liczba godzin  w poszczególnych miesiącach 
 Suma 

godzin 

w roku 

 Otrzymana 

dotacja 
 (liczba godzin 
 x 1,40 zł lub 

 x 1,70zł) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

…..                   

 Razem:               

 Oświadczenie 

Oświadczam, że otrzymana dotacja została pobrana w odpowiedniej wysokości i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Imię i nazwisko, telefon i e-mail do osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z dotacją: 

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

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

 miejscowość, data                      podpis osoby upoważnionej 
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