
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/210/17 

RADY GMINY DĄBRÓWNO 

z dnia 13 lipca 2017 r. 

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

żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Dąbrowno 

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

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157) RADA GMINY DĄBRÓWNO uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Dąbrówno dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Dąbrówno: 

1) dla podmiotów prowadzących żłobki miesięczna dotacja na każde dziecko objęte opieką wynosi 

150,00 złotych, 

2) dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce miesięczna dotacja na każde dziecko objęte opieką wynosi 

150,00 złotych, 

3) dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów miesięczna dotacja na każde dziecko objęte opieką 

wynosi 150,00 złotych. 

§ 2. Tryb udzielania dotacji sposób jej wypłaty i kontroli wykorzystania zostaną ustalone w umowie, 

zawartej pomiędzy Gminą Dąbrówno a podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającym 

dziennego opiekuna. 

§ 3. 1. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci 

objętych opieką w danym miesiącu i odpowiedniej stawki określonej w § 1. 

2. Podmiot otrzymujący dotację celową jest zobowiązany do jej wykorzystania w terminie do 31 grudnia 

danego roku budżetowego. 

3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia merytoryczno-finansowego 

otrzymanej dotacji najpóźniej do 31 stycznia roku następnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowno. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/255/13 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad 

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

Gminy Dąbrówno. 

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3129



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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Krzemiński 
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