
 

 

UCHWAŁA NR 189/XXV/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446, zm. poz. 1579) oraz z 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 Miejska w Kaletach uchwala: 

§ 1. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dziećmi  do ukończenia roku 

szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia. 

2. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które: 

1) prowadzą żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Kalety, 

2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Kalety. 

§ 2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Miasto Kalety dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kalety w wysokości 70 zł miesięcznie na jedno dziecko. 

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

prowadzące na terenie Miasta Kalety żłobki lub kluby dziecięce, ubiegające się o dotację składają do 

Burmistrza Miasta Kalety wniosek zawierający: 

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego; 

3) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego; 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 
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c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

3. Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca. 

4. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym 

otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc. 

5. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku gdy podmiot opisany w § 1 ust. 2 

nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub zostanie wykreślony z rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych. 

6. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje roczne rozliczenie otrzymanej 

dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymania dotacji w terminie do dnia 

20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji. 

7. W przypadku gdy żłobek lub klub dziecięcy, na który udzielono dotacji, kończy swoją działalność, 

sprawozdanie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej dotacji celowej z budżetu Miasta 

Kalety. 

8. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa ustawa o finansach publicznych. 

9. Rozliczenie dotacji następować będzie w oparciu o umowę zawartą między dotowanym a Miastem  

Kalety. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Eugeniusz Ptak 
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