
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.216.2017 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

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

żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2018 

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

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzące na terenie Miasta Ruda Śląska żłobki lub kluby dziecięce, wpisane do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Miasta Ruda 

Śląska na rok 2018, zwanej dalej dotacją. 

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji udzielanej na każde dziecko objęte opieką w: 

1) żłobku w kwocie 200 zł, 

2) klubie dziecięcym w kwocie 100 zł. 

3. Wysokość dotacji będzie zależała od liczby dzieci zapisanych i objętych opieką, według stanu  

na pierwszy dzień danego miesiąca, którego dotyczy płatność. 

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Prezydenta Miasta Ruda 

Śląska. 

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dotacja udzielana będzie na okres 1 roku budżetowego, począwszy od: 

1) miesiąca styczeń 2018 r. – w przypadku złożenia przez podmiot wniosku do dnia 15 stycznia 2018 r., 

2) miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot złożył wniosek – w przypadku złożenia przez 

podmiot wniosku po dniu 15 stycznia 2018 r. 

§ 3. 1. Podmioty sporządzają roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu Prezydentowi Miasta Ruda Śląska do dnia  

31 stycznia 2019 r. lub w przypadku gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku budżetowego, w terminie 

14 dni po otrzymaniu ostatniej miesięcznej dotacji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r.

Poz. 7057



§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady  

Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.216.2017 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

………………………… 

(pieczątka podmiotu) 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA ROK 2018 

     1. ………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy) 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

(siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy) 

3.………………………………………………………………………………………………………… 

(adres prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego) 

4.………………………………………………………………………………………………………… 

(forma organizacyjna opieki: żłobek lub klub dziecięcy) 

5.………………………………………………………………………………………………………… 

(numer i data wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru) 

6.………………………………………………………………………………………………………… 

(planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym – liczba dzieci  

nie może być wyższa niż wpisana w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych) 

7.………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i numer rachunku bankowego żłobka lub klubu dziecięcego na który ma być przekazywana 

dotacja) 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania 

wszelkich zmian danych zawartych w niniejszym wniosku w terminie 14 dni od ich wystąpienia. 

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

(miejscowość i data)       (czytelny podpis osoby 

 reprezentującej podmiot)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.216.2017 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

……………………… 

(pieczątka podmiotu) 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

w roku 2018 

Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego
1)

 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

Tabela 1. Dotacja otrzymana 

 
Lp. 

 
Miesiąc 

 
Liczba dzieci objętych opieką  

w miesiącu 

 

Kwota otrzymanej dotacji ……….. zł
2) x liczba 

dzieci objętych opieką w miesiącu 

1. styczeń   

2. luty   

3. marzec   

4. kwiecień   

5. maj   

6. czerwiec   

7. lipiec   

8. sierpień   

9. wrzesień   

10. październik   

11. listopad   

12. grudzień   

RAZEM   
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Tabela 2. Dotacja wykorzystana 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota w zł 

1. wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kadry 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia opieki   

2. wydatki bieżące związane z zapewnieniem dziecku opieki we właściwych 

warunkach higieniczno – sanitarnych  

3. zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia 
i sprzętu do zapewnienia prawidłowej opieki  

RAZEM kwota wykorzystanej dotacji 
 

 

 

KWOTA dotacji niewykorzystanej  
(kwota z tabeli 1 z poz. RAZEM „kwota otrzymanej dotacji” minus kwota  
z tabeli 2 z poz. RAZEM „kwota wykorzystanej dotacji”) 

 

………………………………     …………………………………… 

(miejscowość i data)       (czytelny podpis osoby  

                                                                                                                                    reprezentującej podmiot) 

                                                      
1) 

Brak treści przypisu 
2) 

Brak treści przypisu 
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