
Uchwała nr XII/128/2015 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 28 grudnia 2015r. 

 

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na 

terenie Gminy Stawiguda. 

 

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

(t.j. Dz. U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz.1457 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów 

prowadzących żłobki, kluby dziecięce,  lub zatrudniających dziennych opiekunów na 

obszarze Gminy Stawiguda: 

 

1. dla podmiotów prowadzących żłobki miesięczna dotacja na każde dziecko objęte opieką  

w wysokości 300,00 zł. 

 

2. dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce miesięczna dotacja na każde dziecko  

w wysokości 150,00 zł.  

 

3. dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów miesięczna dotacja na każde dziecko 

objęte opieką w wysokości 30,00 zł.  

 

§ 2 

 

1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów jest 

zobowiązany do składania rocznego rozliczenia z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej 

w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona 

dotacja. 

 

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

 

§ 3 

 

Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontrola wykorzystania zostaną 

ustalone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Stawiguda, a podmiotem prowadzącym 

żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającym dziennych opiekunów. 

         

§ 4 

 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/273/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11.02.2014r. w 

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

kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda. 

 



§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda  

 

§ 6 

 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Grzegorz Wieczorek 

 


