
  

UCHWAŁA NR XVI/183/19 

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

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

żłobki na terenie Gminy Wasilków 

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, zm. poz. 1309, 1696, 1815) i art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409, zm. poz. 730), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej z budżetu 

Gminy Wasilków podmiotom prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Wasilków w kwocie 300 zł (słownie: 

trzysta złotych) na dziecko objęte opieką w żłobku.  

2. Dotację ustala się na dziecko, które spełnia łącznie poniższe kryteria: 

1) jego wiek mieści się w przedziale wiekowym ustalonym ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, 

2) posiada ważną Kartę Wasilkowianina, lub 

3) jego rodzice lub opiekunowie prawni posiadają ważną Kartę Wasilkowianina. 

3. Dla udokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 2 lub 3 rodzice lub opiekunowie 

prawni okazują podmiotowi prowadzącemu żłobek ważną Kartę Wasilkowianina, a od 1 lipca 2020 r. również 

zaświadczenie o uprawnieniu do ulg w ramach Programu „Karta Wasilkowianina”. 

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 udzielana jest na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego 

żłobek. 

2. Dotacja udzielana jest na okres wskazany we wniosku, nie dłuży niż rok budżetowy, a w przypadku 

złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego, na okres od miesiąca następnego po złożeniu wniosku 

nie dłużej niż do końca roku budżetowego. 

3. Dotacja przekazywana jest w częściach miesięcznych, których wysokość ustala się jako iloczyn kwoty 

dotacji na jedno dziecko i ilości dzieci objętych opieką w żłobku według stanu na pierwszy dzień roboczy 

miesiąca. 

4. Jeśli podmiot prowadzący żłobek prowadzi więcej niż jedną placówkę, wniosek o którym mowa 

w ust. 1 składa dla każdej z nich odrębnie. 

§ 3. 1. Podmiot prowadzący żłobek, któremu udzielono dotacji, zobowiązany jest do jej rozliczenia pod 

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 
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2. W celu rozliczenia dotacji, podmiot prowadzący żłobek przedstawia pisemną informację o liczbie dzieci 

objętych opieką w miesiącach na które dotacja została przyznana, wysokości otrzymanej dotacji, sposobie 

wykorzystania otrzymanej dotacji, w tym zestawienie dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku oraz 

kwocie dotacji niewykorzystanej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Aleksander Zalejski 
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