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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz
dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 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 2019 r.
poz. 409, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) na
wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala
§ 1. 1. Uchwała określa wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla następujących
podmiotów:
1) osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza i posiadających wpis do
Rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2) osób fizycznych lub osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
zatrudniających dziennych opiekunów zgłoszonych do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza wykazu dziennych opiekunów,
3) dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek zgłoszonych do prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wykazu dziennych opiekunów.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów o których mowa w ust. 1 w kwocie 400 zł
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.
3. Dotacji udziela się od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, począwszy od roku 2020.
§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 składają Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza wniosek
o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dotacja obliczona jako iloczyn liczby wskazanych dzieci oraz kwoty przysługującej na dziecko
objęte opieką, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały, będzie przekazywana na wskazany rachunek bankowy
podmiotu uprawnionego do dotacji.
2. Dotacji udziela się na rok budżetowy, po zawarciu umowy z podmiotem dotowanym.
3. Przekazywanie dotacji będzie następowało w miesięcznych transzach płatnych na podstawie złożonych
wniosków o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, w terminach okreslonych w ust. 5 i ust. 6, z zastrzeżeniam
ust. 7.
4. Wzór wniosku, o kórym mowa w ust. 3, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dotacja będzie przekazywana na wskazany rachunek bankowy do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Dotacja za miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana do 20 dnia grudnia.
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7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa § 2 uchwały w trakcie roku budżetowego, dotacji
udziela się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
§ 4. 1. Podmioty otrzymujące dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do jej rozliczenia pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
2. Wzór rocznego rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2019 r.
Wzór wniosku o datację na ............ rok
..............................................................
Pieczątka podmiotu wnioskującego
Wniosek o dotację na …………………… rok
1. Nazwa/imię i nazwisko, adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, podmiotu
zatrudniającego dziennych opiekunów oraz dzienniego opiekuna prowadzącego działalność na własny
rachunek:
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………......……………… REGON: ………………………........………………
2. Adres siedziby oraz miejsce prowadzenia działalności żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca świadczenia
opieki przez dziennego opiekuna, którego dotyczy wniosek:
………………………………………………………………………………………………...
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru żłobków
i klubów dziecięcych lub datę zgłoszenia do prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
wykazu dziennych opiekunów:
…..…………………………………………………………………………………………….
4. Liczba miejsc i liczba dzieci objętych opieką, zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza:
………………............................................................................................................................
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
……………………………………………………………………………………………….
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych
zawartych we wniosku.
7. Imię i nazwisko oraz telefon do osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z dotacją:
......................................................................................................................................................
Dąbrowa Górnicza, dnia ……………………….
………..........………………………………..
(podpis i pieczątka osób zobowiązanych do reprezentowania
podmiotu)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2019 r.
Wzór wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji na każde dziecko objęte opieką w miesiącu
.................................. roku.....................
..............................................................
Pieczątka podmiotu wnioskującego
Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji na każde dziecko objęte opieką
w miesiącu .................................. roku ........................
Proszę o wypłatę transzy za miesiąc ………………………. roku w kwocie ………………………………
(słownie złotych:………………………………..…..)
Adres siedziby oraz miejsce prowadzenia działalności żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca świadczenia
opieki przez dziennego opiekuna, którego dotyczy wniosek:
……………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Liczba dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca, zamieszkałych na terenie Gminy
Dąbrowa Górnicza:
……………………………………………………………………………………………….…………….
Nazwa i numer rachunku bankowego
…………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że dane osobowe dzieci objętych opieką przez ww. podmiot zostały zebrane
i przekazane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Oświadczam również, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Dąbrowa Górnicza, dnia ……………………….
………..........………………………………..
(podpis i pieczątka osób zobowiązanych do reprezentowania
podmiotu)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2019 r.
Wzór rocznego rozliczenia merytoryczno-finansowego z dotacji celowej otrzymanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,
podmiocie zatrudniającym dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzacych działalność na własny rachunek

Roczne rozliczenie merytoryczno-finansowe z dotacji celowej otrzymanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,
podmiocie zatrudniającym dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzacych działalność na własny rachunek

Część I – rozliczenie merytoryczne
Całkowita liczba dzieci objętych opieką w ramach przyznanej dotacji
Termin wykorzystania dotacji
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Opis realizowanego zadania:

Część II – rozliczenie z wykorzystania dotacji
Wysokość otrzymanej dotacji z Gminy Dąbrowa Górnicza:
Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków):
Lp

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

1

Wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

2

Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń

3

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energi, wody, gazu itp.

4

Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i innych materiałów
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Pozostałe wydatki niestanowiące wydatków inwestycyjnych (wykazać jakie):
- ..................................
- ..................................
- ..................................

Ogółem suma wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:
Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi:
Część III – zestawienie dokumentów finansowych* dotyczących rocznego rozliczenia dotacji (wg daty zapłaty).

Lp

Rodzaj i numer dokumentu

Treść

Kwota
dokumentu

Kwota
wydatkowana z
dotacji

Data
sprzedaży/usługi

Data zapłaty

razem:
*wzór opisu dokumentów finansowych ujętych w ww. tabeli
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„Wydatek w wysokości …………………….. poniesiony zgodnie z umową nr …………….. z dnia ………………
Sposób finansowania:
Z dotacji udzielonej przez Gminę Dąbrowa Górnicza: ………………….
Ze środków własnych: ………………..”

Dąbrowa Górnicza, dnia …………......………

…………………………………………..
(podpis i pieczątka osób zobowiązanych do

reprezentowania podmiotu)
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Uzasadnienie
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz
dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Dąbrowa
Górnicza
Zgodnie 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 2019 r. poz. 409, z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce,
podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzacych działalność na
własny rachunek na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza, mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką
zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza dotację celową. Wysokość i zasady ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.
W chwili obecnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza funkcjonuje 6 podmiotów niepublicznych
prowadzących 5 żłobków i 1 klub dziecięcy. Aktualnie placówki te dysponują 149 miejscami, które razem z
292 miejscami w Żłobku Miejskim daje 441 miejsca „żłobkowe”.
Należy również podkreślić, że pomimo ukończenia w sierpniu 2016 r. inwestycji, mającej na celu
uruchomienie II Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Mireckiego 28 dysponującej 120 nowymi miejscami,
wciąż zauważalne jest rosnące zapotrzebowanie na tego typu placówki.
W ostatnich latach po przeprowadzonej rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego, na liście pozycji
rezerwowych oczekujących na miejsce znajduje się średnio 200 dzieci. Dzieci te należy również objąć
opieką, aby umożliwić rodzicom powrót do pracy. Dlatego też dofinansowanie do pobytu dziecka
w placówce niepublicznej wydaje się być zasadnym.
W związku z wyraźnie rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, mając
na względzie potrzeby naszych mieszkańców, zasadne jest podjęcie decyzji o dofinansowaniu miejsc
w placówkach niepublicznych. Dotacja udzielana będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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