
 

 

UCHWAŁA NR XI/118/19 

RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

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

żłobek, klub dziecięcy, pełniących funkcję dziennego opiekuna lub zatrudniających dziennych 

opiekunów na terenie gminy Polkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 409, 60 i 730) uchwala się, co następuje: 

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

prowadzące żłobek, klub dziecięcy, pełniące funkcję dziennego opiekuna lub zatrudniające dziennych 

opiekunów na terenie gminy Polkowice, wpisane do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu 

Dziennych Opiekunów prowadzonych przez Burmistrza Polkowic, mogą ubiegać się o dotację celową 

z budżetu gminy Polkowice na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.  

2. Ustala się wysokość dotacji celowej na każde dziecko zamieszkujące na terenie gminy Polkowice 

i objęte opieką: 

1) w żłobku świadczącym opiekę w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie dla każdego dziecka - 500,00 zł 

miesięcznie; 

2) w klubie dziecięcym obejmującym opieką co najmniej 20 dzieci i świadczącym opiekę w minimalnym 

wymiarze 8 godzin dla każdego dziecka - 500,00 zł miesięcznie; 

3) w klubie dziecięcym obejmującym opieką maksymalnie 19 dzieci i świadczącym opiekę w minimalnym 

wymiarze 6 godzin dziennie dla każdego dziecka - 400,00 zł miesięcznie; 

4) u dziennego opiekuna świadczącego opiekę w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie dla każdego 

dziecka - 200,00 zł miesięcznie. 

§ 2. 1. Dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 udziela się na pisemny wniosek 

podmiotu prowadzącego, złożony do Burmistrza Polkowic nie później niż do 15 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Podmiot prowadzący, który rozpoczyna działalność określoną w niniejszej uchwale w trakcie roku 

budżetowego składa wniosek nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie  

do właściwego rejestru prowadzonego przez Burmistrza Polkowic. 

3. Podmioty, które zostały wpisane do właściwego rejestru prowadzonego przez Burmistrza Polkowic  

w roku 2019 przed wejściem w życie niniejszej uchwały mogą wystąpić z wnioskiem o dotację na rok 2019  

w nieprzekraczalnym terminie do 27 sierpnia 2019 r. 

4. Wnioski złożone po upływie terminów określonych w ust. 1 - 3 pozostawia się bez rozpoznania. 
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5. W celu ubiegania się o dotację, podmioty, o których mowa w ust. 1 składają do Burmistrza Polkowic 

wniosek zawierający: 

1) nazwę podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennych opiekunów; 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsce sprawowania opieki przez dziennych 

opiekunów; 

3) numer i datę wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub Wykazu Dziennych Opiekunów 

prowadzonego przez Burmistrza Polkowic; 

4) ogólną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna; 

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach danych zawartych  

w pkt 1 - 5. 

§ 3. 1 Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji, zakres praw i obowiązków organu dotującego 

oraz podmiotu dotowanego będzie określać umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok budżetowy. 

2. Dotacja podlega rygorom określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

§ 4. 1. Dotacji udziela się na rok budżetowy, po zawarciu umowy z podmiotem dotowanym.  

2. Przekazywanie dotacji będzie następowało w 12 częściach płatnych w terminach określonych w ust. 6  

i 7, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku złożenia wniosku w terminie określonym w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały, dotacji 

udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, proporcjonalnie do liczby 

miesięcy prowadzenia działalności w roku budżetowym. 

4. Wysokość dotacji w danym miesiącu będzie ustalana na podstawie informacji o faktycznej liczbie dzieci 

objętych opieką, uczęszczających do placówki wg stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, 

z wyszczególnieniem liczby dzieci zamieszkujących na terenie gminy Polkowice oraz na terenie innych gmin. 

5. Informację, o której mowa w ust. 4, podmioty uprawnione składają do Burmistrza Polkowic w terminie 

do 7 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3. 

6. Dotacja będzie przekazywana na wskazany rachunek bankowy, do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

7. Dotacja za grudzień będzie przekazywana do 20 dnia tego miesiąca. 

§ 5. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia dotacji 

w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.  

2. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane  

są do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności 

w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno zawierać w szczególności: 

1) liczbę dzieci objętych opieką, wykazywanych do dotacji w poszczególnych miesiącach; 

2) zestawienie wydatków sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji; 

3) sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/463/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wysokości oraz zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2018 r. poz. 4384).  
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Rozmysłowski 
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