
 

 

UCHWAŁA NR LII/698/18 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów 

prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które 

przyznawana jest dotacja 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.) oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości, 

zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz 

kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 

wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Dotacji udziela się na wniosek złożony do Prezydenta Miasta Knurów, zawierający: 

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

3) numer i datę wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta 

Knurów; 

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja celowa; 

5) planowaną liczbę dzieci objętych opieką. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub 

klub dziecięcy o zobowiązaniu do informowania organu dotującego o zmianach danych, o których mowa w § 6 

ust. 1 pkt. 1 - 4. 

3. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa w § 2  

a Gminą Knurów. 

4. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach, w zależności od liczby dzieci objętych opieką 

w żłobku lub klubie dziecięcym w danym miesiącu. 
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5. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

wniosek o wypłatę miesięcznej transzy, zawierający informację o rzeczywistej liczbie dzieci, na które 

przysługuje dotacja według stanu na 1-szy dzień miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień – wniosek z informacją 

miesięczną należy złożyć w terminie do 5 grudnia. 

6. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień – dotacja przekazywana jest w terminie do 20 grudnia roku 

budżetowego. 

7. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy jest zobowiązany wydatkować otrzymaną dotację 

w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego. Dotacja niewykorzystana w terminie podlega zwrotowi  

do budżetu Gminy Knurów w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 
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