
 

 

UCHWAŁA Nr XVI/342/2012 

RADY MIASTA SIEDLCE 

z dnia 31 stycznia 2012 r.  

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

lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Miasto Siedlce dla podmiotów 

prowadzących żłobki na obszarze Miasta Siedlce na poziomie 400,00zł na każde dziecko objęte opieką, będące 

mieszkańcem Miasta Siedlce.  

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Miasto Siedlce dla podmiotów 

prowadzących kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce na poziomie 200,00zł na każde dziecko objęte 

opieką, będące mieszkańcem Miasta Siedlce.  

3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, będą corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych.  

§ 2.1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzące na obszarze Miasta Siedlce żłobki lub kluby dziecięce, na zasadach określonych w ustawie z dnia  

4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), przedstawiają 

Prezydentowi Miasta Siedlce, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, 

wniosek zawierający:  

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,  

2) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,  

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

4) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:  

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,  

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,  

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.  

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.  

3. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Prezydenta Miasta Siedlce danych zawartych 

we wniosku, o których mowa w ust. 1.  

4. Do dotacji udzielanych w 2012 roku nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa  

w ust. 1.  
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5. W 2012 roku dotacje przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1. Wniosek powinien być złożony do 10 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego będzie przyznawana dotacja.  

§ 3.1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w 

wieku do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy. Dotacji udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot 

prowadzący żłobek lub klub dziecięcy opieki nad dzieckiem w żłobku w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin 

dziennie, a w klubie dziecięcym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.  

2. Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 20 dnia 

następnego miesiąca, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym 

przekazanie transzy.  

3. Podmiot, o którym mowa w § 1, do 10 dnia każdego miesiąca przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej 

transzy dotacji wraz z listą dzieci objętych opieką w miesiącu poprzednim, wg stanu na ostatni dzień miesiąca.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać informację o frekwencji dzieci objętych opieką w 

żłobku lub klubie dziecięcym.  

5. Dotacja będzie pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie 

dziecięcym.  

6. Opóźnienie w złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, spowoduje opóźnienie w przekazaniu transzy 

dotacji.  

7. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności liczby dzieci wykazywanych w listach z 

danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz kontroli 

prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji celowej.  

8. Dotacja celowa powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia roku budżetowego.  

9. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roku budżetowego powinno nastąpić do dnia 15 stycznia 

następnego roku.  

10. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.  

11. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych.  

12. W przypadku, gdy podmiot, któremu przyznano dotację zostanie wykreślony z rejestru w trakcie roku 

budżetowego, ostateczne rozliczenie i zwrot dotacji powinno nastąpić przed zakończeniem działalności.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/201/2011 Rady Miasta Siedlce z dni 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości 

i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta 

Siedlce (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 137, poz. 4364).  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady: 

Stefan Somla 
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