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UCHWAŁA NR LX/685/2013
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na
terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r.,
poz. 594 ze zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr
45, poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Do otrzymania dotacji celowej uprawnione są podmioty prowadzące na terenie Miasta Gorzowa
Wlkp. żłobki, które zostały wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. ustala się
w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
3. Dotacji, o której mowa w ust. 2 udziela się począwszy od 1 stycznia 2014 roku.
§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek przedłożony Prezydentowi
Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek;
2) miejsce prowadzenia żłobka;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków;
4) liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka;
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach w liczbie dzieci objętych
opieką żłobka;
7) 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;
c) miejsca prowadzenia żłobka.
3. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.
4. Termin złożenia wniosku ustala się na 30 września każdego roku z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wniosek o udzielnie dotacji na rok 2014 należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2014r.
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§ 3. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczania i kontroli zostaną określone w umowie
zawartej pomiędzy Miastem Gorzowem Wlkp. a podmiotem prowadzącym żłobek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski
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Załącznik
do Uchwały Nr LX/685/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 18 grudnia 2013r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie
Miasta Gorzowa Wlkp. na …………… rok
1. Dane placówki
Pełna nazwa placówki:
…………………………………………………………………………………………
Adres placówki:
…………………………………………………………………………………………
Forma organizacyjna: …………….
2. Dane organu prowadzącego
Nazwa, imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
…………………………………………………………………………………………
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację
celową
…………………………………………………………………………………………
5. Liczba dzieci w ………….. roku, które będą objęte opieką żłobka: …………
6. Osoba reprezentująca podmiot prowadzący żłobek zobowiązuje się do:
1) comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką
żłobka;
2) informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek,
c) miejsca prowadzenia żłobka.

……………………..
miejscowość

……………………………………………………..
data czytelny podpis i pieczątka podmiotu prowadzącego

