
UCHWAŁA NR XII/154/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie 

Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy 
Bierutów mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Bierutów.

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bierutów w wysokości 400,00 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i zamieszkałe na terenie Gminy Bierutów.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bierutów w wysokości 200,00 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym i zamieszkałe na terenie Gminy Bierutów.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bierutów w wysokości 100,00 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką przez zatrudnionych lub prowadzących działalność na własny 
rachunek dziennych opiekunów  i zamieszkałe na terenie Gminy Bierutów.

4. Dotacja celowa w wysokości określonej w ust. 1 -3 może być udzielona również na dziecko zamieszkałe 
na terenie innej gminy po uprzednim zawarciu przez Gminę Bierutów z gminą na terenie której zamieszkuje 
dziecko porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku lub klubie dziecięcym lub 
przez dziennego opiekuna.

5. Dotacji, o której mowa w ust. 1 - 3 udziela się począwszy od dnia 1 października 2019 roku, natomiast 
w kolejnych latach począwszy od dnia 1 października każdego roku.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, należy składać w terminie do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, natomiast wnioski na dotację w 2019 r. należy składać w terminie 
do dnia 30 września 2019 roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dotacja, o której mowa w § 1, przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca.

3. Wysokość dotacji będzie zależała od liczby dzieci zapisanych i objętych opieką wg stanu na pierwszy 
dzień danego miesiąca, którego dotyczy płatność - iloczyn stawki na 1-no dziecko i liczby dzieci.
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4. Informacje zawierające dane określone w ust. 3 należy składać do 5 dnia każdego miesiąca. Wzór 
informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Podmioty określone w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania Burmistrza Bierutowa 
o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności 
w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez pomiot, o którym mowa w § 1 opieki nad 
dzieckiem:

1) w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie,

2) w klubie dziecięcym w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie,

3) przez dziennego opiekuna w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

§ 5. 1. Burmistrzowi Bierutowa przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 
w zakresie:

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

2) danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania;

3) ponoszonych wydatków bieżących.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego 
lub w miejscu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna po uprzednim powiadomieniu tych podmiotów 
najpóźniej 7 dni przed planowaną kontrolą.

3. Na wniosek Burmistrza Bierutowa podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz zatrudniający 
w formie dziennego opiekuna lub prowadzący samodzielnie działalność w formie dziennego opiekuna   
przedkłada dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 przedmiotowej uchwały w Urzędzie Miejskim 
w Bierutowie.

4. Kontrolujący może żądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub 
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisze 
przedstawiciel podmiotu prowadzącego.

6. Przedstawiciel podmiotu prowadzącego może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienia na 
piśmie o przyczynach tej odmowy. Wyjaśnienia winny być złożone nie później niż do 3-go dnia od daty 
otrzymania protokołu przez przedstawiciela podmiotu prowadzącego.

7. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 8 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie 
potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonywane zmiany 
w protokole kontroli.

8. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko podmiotowi prowadzącemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania 
realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są 
wnioski i/lub zalecenia kierowane do podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub będącego 
dziennym opiekunem.

10. Podmiot lub osoba, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany, w terminie 
określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń 
pokontrolnych.

11. Brak realizacji zaleceń pokontrolnych skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanej dotacji celowej.
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§ 6. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po 
roku, w którym została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji. Wzór informacji stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Gminy Bierutów środki finansowe nie pozwolą na 
udzielenie dotacji celowych dla wszystkich podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz 
zatrudniających dziennych opiekunów lub prowadzących samodzielną działalność w formie dziennych 
opiekunów w danym roku, przeprowadza się podstępowanie konkursowe w celów wyłonienia podmiotów, 
którym Burmistrz Bierutowa zleci organizację opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat w formie żłobka lub 
klubu dziecięcego oraz zatrudniających dziennych opiekunów lub prowadzących samodzielną działalność 
w formie dziennych opiekunów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie:
I. Wysocka - Przybyłek
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Załącznik nr 1 do Uchwały XII/154/19                                                                                                                     
Rady Miejskiej w Bierutowie                                                                                                                                                

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
/oznaczenie podmiotu/ 

Burmistrz Bierutowa 

ul. Moniuszki 12 

 56-420 Bierutów 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE 

OPIEKI W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/ W FORMIE OPIEKUNA DZIENNEGO* 

NA ROK ...................  

 

1.Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego *: 

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

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

 

2.Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy lub zatrudniającego opiekuna dziennego lub 

prowadzącego samodzielnie działalność w formie opiekuna dziennego *(nazwa/nazwisko imię, adres): 

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

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

3.Numer i data wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 

Burmistrza Bierutowa: 

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

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

4.Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/opiekuna dziennego*, 

właściwego do przekazania dotacji: 

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

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

 

5.Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku /klubie dziecięcym/przez opiekuna 

dziennego*:………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych,  o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

Bierutów, dnia .................................   
 

……………………………………….. 
 

/czytelny podpis składającego wniosek/ 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Uchwały XII/154/19                                                                                                                     
Rady Miejskiej w Bierutowie                                                                                                                                                

z dnia 29 sierpnia 2019r. 
/miejscowość i data/ 

 

Burmistrz Bierutowa 

ul. Moniuszki 12 

56-420 Bierutów 

 

 

 

 
INFORMACJA O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH 

OPIEKĄ 

 W ŻŁOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM/OPIEKUNA 

DZIENNEGO  

W MIESIĄCU …………………………………… 

 

 

1.Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego *: 

........................................................................................................................................................... 

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

2.Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/opiekuna dziennego*, 

właściwego do przekazania dotacji: 

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

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

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

 

W załączeniu imienny wykaz dzieci objętych opieka żłobka/ klubu dziecięcego/opiekuna dziennego (imię i 

nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w informacji są zgodne ze stanem faktycznym. 

Bierutów, dnia………………………………… 
                                  
 
                                                      
                                                                                                                 

……………………………………………………                                       
                                                                                                                   /czytelny podpis składającego informację 
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