
  

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta 

Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr III/22/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. 

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

lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana 

jest dotacja (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5475) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr VI/55/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest 

dotacja (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1750); 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę 

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

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które 

przyznawana jest dotacja (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1750), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.”. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Sulima

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1836



Załącznik Nr 1 do obwieszczenia 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 31 marca 2020 r. 

UCHWAŁA NR III/22/18 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

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

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które 

przyznawana jest dotacja 

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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz 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, poz. 60, poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Bielsk Podlaski mogą ubiegać się 

o dotację celową z budżetu Miasta Bielsk Podlaski. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na każde dziecko posiadające miejsce zamieszkania  

na terenie Miasta Bielsk Podlaski, korzystające z opieki w żłobku lub klubie dziecięcym. 

3. Wysokość dotacji celowej na dziecko objete opieką, o której mowa w ust. 2 w żłobku wynosi 350,00 zł 

miesięcznie, a w klubie dziecięcym wynosi 250,00 zł miesięcznie.
1) 

 

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, składany według wzoru określonego w załączniku  

nr 1 do uchwały. 

2. Przekazanie dotacji następuje w transzach miesięcznych, na wskazany rachunek bankowy podmiotu 

uprawnionego do dotacji, na podstawie zawartej umowy. 

3. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest jako iloczyn liczby dzieci objetych opieką w danym miesiącu 

oraz kwoty przysługującej na dziecko, o której mowa w § 1 ust. 3 uchwały. 

§ 3. 1. Podmiot otrzymujący dotację celową z budżetu Miasta Bielsk Podlaski 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 dokumencie potwierdzającym dokonanie wydatku  

oraz kwocie dotacji niewykorzystanej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2014 roku 

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

lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 441). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym w § 1 ust. 3 uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. 

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

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci na które 

przyznawana jest dotacja (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1750), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/18 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

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

(pieczęć podmiotu prowadzącego 

żłobek/ klub dziecięcy) 

         Burmistrz Miasta  

         Bielsk Podlaski 

         17-100 Bielsk Podlaski 

         ul. Kopernika 1 

Wniosek o przyznanie dotacji dla żłobka/klubu dziecięcego 

na rok .................. 

1. Pełna nazwa i adres placówki: 

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

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

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: 

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

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

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych: 

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

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację: 

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

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

5. Planowana liczna wychowanków w roku  -  ....................................................................... 

Zobowiązuję się, do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej 

przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie wychowanków w każdym miesiącu, 

a także do rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami. 

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

(miejscowość, data)                                                  (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/18 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

………………….....…………… 

(pieczęć podmiotu dotowanego) 

         Burmistrz Miasta  

         Bielsk Podlaski 

         17-100 Bielsk Podlaski 

         ul. Kopernika 1 

Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Bielsk Podlaski 

na dzieci objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym 

otrzymywanej w okresie od ……………………….. do ……………………… 

1. Aktualna liczba dzieci w poszczególnych miesiącach objętych opieką: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem: 

             

2. Kwota otrzymanej dotacji ……………………………………… zł. 

3. Kwota dotacji wykorzystanej …………………………………….zł, w tym: 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota złotych 

1. Wynagrodzenia  

2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)  

3. Czynsz  

4. Opłaty za media  

5. Zakup materiałów i wyposażenia  

6. Zakup pomocy dydaktycznych  

7. Remonty bieżące  

 Pozostałe wydatki (wymienić jakie …):  

8. ………………………………………..  

9. ………………………………………..  

10. Razem:  

4. Kwota dotacji niewykorzystanej  …………………………………….. zł 

5. Zestawienie poniesionych wydatków ujętych w rozliczeniu dotacji: 

Lp. Pozycja  
księgowa 

Nr i data 
dokumentu 
księgowego 

Data 

płatności 
Nazwa wydatku Kwota 

Razem: w tym: środki 

pochodzące 

z dotacji 
1. Wynagrodzenia, z tego:   
1.1       
1.2       
1.3       
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP), z tego:   

2.1       
2.2       
2.3       
3. Czynsz, z tego:   
3.1       
3.2       
3.3       
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4. Opłata za media, z tego:   
4.1       
4.2       
4.3       
5. Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:   
5.1       
5.2.       
6. Zakup pomocy dydaktycznych   
6.1       
6.2       
7. Remonty bieżące   
7.1       
7.2       
8 Pozostałe wydatki (należy wymienić)   

       

       

       

Ogółem:   

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

    (miejscowość, data)                                                             (podpis i pieczątka osoby uprawnionej) 
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