
 

 

UCHWAŁA NR II/19/2018 

RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Przeworska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) 

Rada Miasta Przeworska 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwanej dalej 

"ustawą", prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, 

w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja. 

§ 2. 1. Dotacja celowa udzielana jest na każde dziecko objęte opieką w żłobku, lub klubie dziecięcym 

w wysokości 200,00 zł.  miesięcznie. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką, 

posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, korzystające z opieki w żłobku, 

klubie dziecięcym. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje również na dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką 

w żłobku, klubie dziecięcym, zamieszkałe na terenie innej gminy, po uprzednim zawarciu, przez Gminę 

Miejską Przeworsk z gminą na terenie której zamieszkuje dziecko, porozumienia w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej w żłobku lub klubie dziecięcym działających na obszarze Gminy Miejskiej Przeworsk, 

o którym mowa w art. 60a ustawy. 

§ 3. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 2, udzielana jest na pisemny wniosek składany do Burmistrza 

Miasta Przeworska przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,  prowadzące działalność na własny 

rachunek. 

2. We wniosku należy podać: 

1) dane o podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy  prowadzącym działalność na własny rachunek 

(nazwa, imię i nazwisko, adres, NIP, REGON); 

2) dane o żłobku lub klubie dziecięcym  (nazwa, imię i nazwisko, adres, numer REGON i NIP); 

3) informację o numerze i dacie dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych 

przez Burmistrza Miasta Przeworska; 

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania dotacji celowej; 
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5) liczbę dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. 

3. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji celowej zobowiązane są do niezwłocznego informowania 

organu dotującego o zmianach danych zawartych we wniosku o przyznanie dotacji celowej. 

4. Wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć odrębnie dla każdej formy opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, o której mowa w § 1. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w którym 

udzielana jest dotacja składa do Burmistrza Miasta Przeworska pisemną informację o liczbie dzieci objętych 

opieką w żłobku lub klubie dziecięcym  zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały, według 

stanu na pierwszy dzień tego miesiąca. 

2. Dotacja celowa będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych do ostatniego dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc. W miesiącu grudniu dotacja przekazywana będzie do 15 grudnia. 

3. Wysokość miesięcznej dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty przysługującej na dziecko objęte opieką 

w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie ze złożoną informacją oraz przekazywana jest na wskazany rachunek 

bankowy podmiotu uprawnionego do dotacji. 

§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały, zobowiązany jest do jej rozliczenia pod 

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

2. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, o którym mowa w ust. 1 przedstawia rozliczenie zawierające 

informację o liczbie dzieci objętych opieką w miesiącach na które dotacja została przyznana, wysokości 

otrzymanej dotacji, sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji, w tym informację o dokumencie 

potwierdzającym dokonanie wydatku oraz kwocie dotacji niewykorzystanej. 

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 6. Przed udzieleniem dotacji celowej, o której mowa w niniejszej uchwale, Burmistrz Miasta Przeworska 

zawiera z podmiotem otrzymującym dotację celową umowę o udzielenie dotacji celowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/301/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 czerwca 2013 roku 

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

na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Przeworska 

 

 

Tomasz Majba 
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