
Projekt nr 7 

Uchwała nr ………… 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia …………… 2015r. 

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

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Giżycko 

 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1457 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) Rada Miejska w Giżycku uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Gizycko w wysokości: 

1) 120 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym; 

2) 260 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 jest udzielana na okres roku budżetowego w 12 miesięcznych częściach.  

§ 3. Podmiot otrzymujący dotację celową przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację 

o liczbie dzieci objętych opieką wg stanu na pierwszy roboczy dzień poprzedniego miesiąca.  

 

§ 4.1 Miesięczna kwota dotacji celowej ustalana jest jako iloczyn liczby dzieci objętych opieką wskazanej 

w informacji, o której mowa w § 3 i kwoty określonej w § 1 dla poszczególnej formy opieki nad dzieckiem. 

2. Miesięczna kwota dotacji ustalona zgodnie z zasadą wymienioną w ust. 1 jest wypłacana na wskazany 

rachunek bankowy dotowanego podmiotu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część 

za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.   

 

§ 5.1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do składania rocznego rozliczenia z wykorzystania 

otrzymanej dotacji celowej w terminie do 20 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona 

dotacja.  

2. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. Szczegółowy tryb i zasady udzielania dotacji, o której mowa w § 1 określa umowa zawarta pomiędzy 

dotowanym podmiotem, a Burmistrzem Giżycka. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/62/2013 Rady Miejskiej W Giżycku z dnia 25 października 2013r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.  

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty 

prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową 

z budżetu gminy. Wysokość i zasady jej ustalania, określa rada gminy w drodze uchwały. 

 Projekt uchwały zawiera propozycje zwiększenia dotacji celowej od 1 stycznia 2016r. w wysokości: 

 120 zł na każde dziecko miesięcznie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce, 

 260 zł na każde dziecko miesięcznie dla podmiotów prowadzących żłobki. 

 Dotychczas dotacja wynosiła 110zł na jedno dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego i 225zł 

na dziecko objęte opieką w żłobku. 

 Podjęcie niniejszej uchwały wymaga zapewnienia w budżecie gminy odpowiednich środków 

finansowych. Obecnie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Giżycka 

zarejestrowane są 2 kluby dziecięce (jeden zawiesił działalność) oraz jeden żłobek. Ostateczna kwota 

niezbędnych do poniesienia wydatków w 2016r. na dotacje zależna będzie od liczby wnioskodawców oraz 

liczby dzieci objętych opieką.  

 


