
UCHWAŁA NR IV/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy 

Miejskiej Tczew

Na podstawie art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej oraz Komisji Finansowo-Budżetowej, Rada Miejska w Tczewie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów na terenie 
Gminy Miejskiej Tczew mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Tczew.

§ 2. 

1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub 
zatrudniających dziennych opiekunów w wysokości:

a) 350 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku,

b) 200 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym,

c) 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką przez dziennych opiekunów.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być przyznana na dofinansowanie wydatków 
bieżących związanych z zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do 
warunków domowych, zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej 
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb dziecka, prowadzeniem zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, 
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku dziecka.

§ 3. 

O przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, mogą ubiegać się instytucje publiczne, osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają łącznie 
następujące warunki:

1) prowadzą na terenie Gminy Miejskiej Tczew żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniają dziennych 
opiekunów,

2) zostały wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych 
opiekunów prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

§ 4. 

Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej 
Tczew.

§ 5. 

1. Dotację, o której mowa w § 1, przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

2. Dotacji udziela się na rok budżetowy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
dniu złożenia wniosku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Tczew a podmiotem, 
o którym mowa w § 3.
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3. Wnioski o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, należy składać w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, a w przypadku, kiedy żłobek, klub dziecięcy, dzienny 
opiekun zostanie wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych lub do Wykazu dziennych 
opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tczewa po 30 września danego roku, wniosek 
o przyznanie dotacji należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania wpisu 
do tego rejestru.

4. Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów 
zobowiązane są do niezwłocznego informowania Gminę Miejską Tczew o wszelkich zmianach danych 
zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 

1. Dotację celową przekazuje się w 12 miesięcznych transzach płatnych do 20 dnia każdego 
miesiąca na rachunek bankowy dotowanej placówki.

2. Wysokość dotacji celowej należnej za dany miesiąc ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn 
liczby dzieci objętych opieką, o których mowa w § 4 i stawki określonej w § 2 ust. 1.

3. Ustalenie wysokości dotacji celowej na dany miesiąc następuje w oparciu o informację o liczbie 
dzieci objętych opieką, na które dotacja jest należna, według stanu na pierwszy dzień każdego 
miesiąca, którego dotyczy płatność, na podstawie złożonej informacji, przekazanej Gminie Miejskiej 
Tczew przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, dziennych opiekunów w terminie do dnia 
10 danego miesiąca.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. 

1. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym jej 
udzielono. Niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości kwota dotacji podlega zwrotowi na 
rachunek Gminy Miejskiej Tczew na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

2. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, 
na który została udzielona lub w terminie 15 dni liczonych od daty zakończenia działalności związanej 
z prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnianiem dziennych opiekunów. Wzór rozliczenia 
dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. 

Traci moc uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 roku 
oraz XXXIX/313/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013 roku  w sprawie wysokości 
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej 
Tczew.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Załącznik do uchwały Nr IV/38/2019

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 stycznia 2019 r.

/miejscowość i data/

/oznaczenie podmiotu/

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI

W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM / PRZEZ OPIEKUNA DZIENNEGO *
NA ROK...............

1. Nazwa i adres żłobka/ klubu dziecięcego/ zatrudniającego opiekunów dziennych*:

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy/ zatrudniającego opiekunów 
dziennych*(nazwa/nazwisko imię, adres):

3. Numer i data wpisu żłobka/ klubu dziecięcego/ opiekuna dziennego do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych/ wykazu opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Tczewa:

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy/ 
zatrudniającego opiekunów dziennych*, właściwego do przekazania dotacji:

5. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku/ klubie dziecięcym/ przez opiekuna 
dziennego*, na które przysługuje dotacja:

/czytelny podpis składającego wniosek/

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/38/2019

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wniosek o wypłatę dotacji za miesiąc …………..………….… r.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającej opiekunów dziennych*

…………………………………………………….

Nazwa żłobka/klubu dziecięcego/zatrudniającego opiekunów dziennych*

……………………………………………………

Data i numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/wykazu dziennych opiekunów*

……………………………………………………

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym/przez opiekunów dziennych* wg stanu na 
pierwszy dzień …………………..r.

……………….. dzieci

Nazwa i numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja

………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………..

/czytelny podpis składającego wniosek/

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/38/2019

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji w roku …… r.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającej opiekunów dziennych*
…………………………………………………….

Nazwa żłobka/klubu dziecięcego/zatrudniającego opiekunów dziennych*
……………………………………………………

Data i numer wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/wykazu dziennych opiekunów*
……………………………………………………

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/ przez opiekuna dziennego* przez cały 
okres rozliczeniowy tj. od ………………………….….. r. do  ……………………..….………. r.,
na którą otrzymano dotację.:  ……………….. dzieci

Kwota otrzymanej dotacji w …………………………………… roku
…………………

słownie: ………………………………………………………………..

Wykorzystanie dotacji:
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń …………..………………

- pozostałe wydatki (wyłączając wyżywienie i remonty) …………………………………..

Ogółem: ………………………………….

/czytelny podpis składającego wniosek/

*niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie

Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew, podejmowana była przez gminę
w oparciu o zapotrzebowanie społeczności lokalnej i obejmowała dofinansowanie podmiotów
prowadzących żłobki. Z uwagi na wzrost zainteresowania również innymi formami opieki tj.
klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi zachodzi konieczność uchwalenia nowych zapisów,
na mocy których dofinansowywane będą wszystkie formy opieki nad dziećmi w wieku do lat
trzech.

Ponadto nastąpiła również zmiana w ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat, która polegała na
uszczegółowieniu zapisów, w oparciu o które gmina udziela dotacji celowej. Wcześniej ustawa
zobowiązywała gminy wspierające podmioty prowadzące opiekę nad dziećmi w wieku do lat
trzech do dofinansowania także dzieci spoza gminy. Zmiana ustawy spowodowała, że to gmina
określa między innymi kategorię dzieci, na które przysługuje dotacja, co oznacza, że dotacja może
(nie musi) zostać przyznana na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina udzielająca
dotacji.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Urban 
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