
 

 

UCHWAŁA NR LI/14/2018 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

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

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań  o statusie miejskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie 

Gminy Żagań o statusie miejskim na poziomie 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie na dziecko 

zamieszkałe na terenie Miasta Żagań, objęte opieką. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce na 

terenie Gminy Żagań o statusie miejskim na poziomie 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) miesięcznie na 

dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Żagań objęte opieką. 

3. Dotacji udziela się od dnia 1 stycznia każdego roku, na dany rok kalendarzowy. 

4. Dotacją celową mogą również zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są mieszkańcami, po 

uprzednim podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej 

dzieciom w żłobkach i klubach dziecięcych działających na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. 

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

przedstawiony Burmistrzowi Miasta Żagań. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) nazwę i adres żłobka/ klubu dziecięcego, 

2) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

3) imię, nazwisko oraz tytuł prawny osoby reprezentującej organ prowadzący placówkę, 

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Żagań, 

5) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

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

7) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach w liczbie dzieci objętych 

opieką żłobka lub klubu dziecięcego. 

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek lub klub dziecięcy nad 

dziećmi do lat 3. 
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2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka lub klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 8 godzin 

dziennie. 

§ 4. 1. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 sporządza półroczne i roczne rozliczenia wykorzystanej 

dotacji i przedkłada je Burmistrzowi Miasta Żagań. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się do dnia 15 lipca roku na który udzielono dotacji, za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca roku na który udzielono dotacji, oraz do dnia 15 stycznia roku następnego, 

za okres od 1 lipca do 31 grudnia roku na który udzielono dotacji. 

3. Rozliczenie dotacji powinno zawierać: 

1) określenie okresu, którego dotyczy rozliczenie, 

2) nazwę i adres żłobka/ klubu dziecięcego, 

3) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

4) kwotę dotacji otrzymanej w danym okresie, 

5) zestawienie wydatków poniesionych na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, sfinansowanych 

z dotacji, w okresie objętym rozliczeniem, w szczególności:  

a. wynagrodzenie opiekunów,  

b. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),  

c. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3,  

d. zakup pomocy dydaktycznych,  

e. wynajem pomieszczeń, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. 

6) kwota dotacji niewykorzystanej, 

7) oświadczenie osoby reprezentującej osobę/ organ prowadzący, że wszystkie dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

4. W przypadku gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie o którym 

mowa w ust. 1 przekazuje w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 

2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących 

żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Żagań oraz Uchwała Nr VI/1/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 

27 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 

25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Żagań. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady  

Miasta Żagań 

 

 

Wanda Winczaruk 
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