
  

UCHWAŁA NR 103/XIX/2020 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

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

żłobki na terenie miasta Zambrów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 326, 568) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa wysokość, zasady ustalania, rozliczania oraz kategorie dzieci, na które jest 

przyznawana dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Zambrów.  

§ 2. 1. Podmioty prowadzące niepubliczny żłobek na terenie miasta Zambrów mogą otrzymać dotację 

celową z budżetu. 

2. Dotacja przysługuje na każde dziecko, posiadające miejsce zamieszkania na terenie miasta Zambrów, 

objęte opieką w żłobku. 

3. Wysokość dotacji celowej wynosi 200,00 zł miesięcznie. 

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż rok budżetowy.  

2. W przypadku złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego dotacja udzielana jest na okres nie dłuższy 

niż od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do końca roku budżetowego. 

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest jako iloczyn liczby dzieci objętych opieką w danym miesiącu 

oraz kwoty przysługującej na dziecko, o której mowa w § 2 ust. 3. 

5. Liczba dzieci objętych opieką ustalana jest w oparciu o składaną w każdym miesiącu informację. Liczbę 

dzieci podaje się według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy informacja. 

6. Wzór informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy, w transzach miesięcznych, na rachunek 

bankowy podmiotu uprawnionego do dotacji. 

§ 4. 1. Podmiot otrzymujący dotację celową z budżetu Miasta Zambrów zobowiązany jest do jej rozliczenia 

pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

2. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, o którym mowa w ust. 1 przedstawia pisemną informację o liczbie 

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

i sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji, w tym o dokumentach potwierdzających dokonanie wydatków 

oraz kwocie dotacji niewykorzystanej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2020 r.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Olszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 103/XIX/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 30 czerwca 2020 r.             

………………..…………………. 

(miejscowość i data) 

     

        Burmistrz Miasta Zambrów 

        ul. Fabryczna 3 

        18-300 Zambrów 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ………….. ROK 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) pełna nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej 

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

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

b) adres podmiotu prowadzącego wraz z numerem telefonu 

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

c) NIP………………………………............…………. 

2. Dane żłobka: 

a) pełna nazwa 

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

b) dokładny adres 

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

c) numer telefonu 

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

d) adres e-mail 

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

e) NIP…………………………………….…. 

f) numer i data wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Zambrów 

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

3. Dane osoby reprezentującej żłobek: 

a) imię i nazwisko 

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

b) tytuł/pełniona funkcja 

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

c) numer telefonu 

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

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja: 

……………………………………….…………………………………...............………….…………… 
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5. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zachodzących zmianach w przedstawionych powyżej 

danych oraz o składaniu informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w każdym miesiącu, a także 

rozliczeniu otrzymanej dotacji zgodnie z określonymi zasadami. 

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

Oświadczam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.). 

        

..........….…………………………………… 

(podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 103/XIX/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

……………..…………………. 

(miejscowość i data) 

   

        Burmistrz Miasta Zambrów 

        ul. Fabryczna 3 

        18-300 Zambrów 

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ 

W MIESIĄCU …………..……………….. 

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca) 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego żłobek 

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

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

b) Adres podmiotu prowadzącego wraz z numerem telefonu 

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

c) NIP …………………………...........…..….......................................................................................………. 

2. Dane żłobka: 

a) pełna nazwa żłobka 

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

b) dokładny adres żłobka wraz z numerem telefonu 

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

3. Informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego 

dotyczy informacja: 

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

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

Oświadczam, że znane są mi przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.).    

    

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

(podpis i pieczęć dyrektora lub podmiotu prowadzącego) 

UWAGA: Informację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym 

że w miesiącu grudniu do dnia 5 grudnia. 
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