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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Namysłów dla podmiotów
prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów, w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko objęte
opieką w żłobku, zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów.
2. Dotacja może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, po uprzednim
zawarciu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dziecku
w żłobku.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na dofinansowanie wydatków
bieżących związanych z zapewnieniem dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych, zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej uwzględniającej
rozwój psychomotoryczny dziecka.
4. Dotacja będzie pomniejszona o każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.
§ 2. 1. O przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą żłobek
na terenie Gminy Namysłów i zostały wpisane do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Namysłowa.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia dzieciom opieki, w wymiarze co najmniej
8 godzin dziennie.
§ 3. 1. Dotację, o której mowa w § 1, przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.
2. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, z wyjątkiem roku 2018.
3. W roku 2018 dotacja zostanie udzielona począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu złożenia wniosku.
4. Podmioty prowadzące żłobki zobowiązane są do niezwłocznego informowania Burmistrza
Namysłowa o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§ 4. 1. Dotację celową przekazuje się w miesięcznych transzach płatnych z dołu w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że transza za grudzień jest przekazywana w terminie do
15 grudnia.
2. Wysokość dotacji celowej należnej za dany miesiąc ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby
dzieci objętych opieką i stawki określonej w § 1 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 roboczy dzień każdego
miesiąca, którego dotyczy płatność.
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4. Kwota dotacji na dziecko będzie pomniejszona o każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku
w stosunku do liczby dni pracy żłobka w danym miesiącu kalendarzowym, co zostanie wykazane
w informacji, w kolejnym miesiącu, o której mowa w ust. 3.
5. Podmiot prowadzący żłobek składa informację, o której mowa w ust. 3, do Burmistrza Namysłowa
w terminie do dnia 10 danego miesiąca wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji zostaną określone w stosownych umowach
zawartych pomiędzy Burmistrzem Namysłowa a podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce.
§ 6. 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 Urzędu Miejskiego w Namysłowie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia .................... 2018 r.

………………………………..
/miejscowość i data/

……………………………………………………..
/oznaczenie podmiotu/

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI W ŻŁOBKU
NA ROK ……………
1. Nazwa i adres żłobka:
…………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...
2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek (nazwa/nazwisko imię, adres):
…………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...
3. Numer i data wpisu żłobka do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonych przez
Burmistrza Namysłowa:
…………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...
4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek właściwego do przekazania
dotacji:
…………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………..….
5. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku, na które przysługuje dotacja: ………………

…………………………………………
/czytelny podpis składającego wniosek/
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia .................... 2018 r.

……………………………
/miejscowość i data/

……………………………………………………..
/oznaczenie podmiotu
/

Burmistrz Namysłowa

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU
W MIESIĄCU ……………..
przekazywana w związku z wnioskiem o dotację celową z budżetu Gminy Namysłów na
podstawie art. 60 ust 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r, poz. 603)

1. Nazwa i adres żłobka:
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek właściwego do przekazania
dotacji:
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...........................
3. Liczba dni pracy żłobka w miesiącu …………………………..
4. Liczba dzieci, na które przysługuje dotacja wg stanu na pierwszy dzień miesiąca wynosi: ……… ,
w tym:
1) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów:
L.p.

Nazwisko i imię
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2) dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy:
L.p.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Gmina

5. Liczba osobodni nieobecności dzieci w miesiącu poprzednim …………………………

………………………………………
/czytelny podpis składającego informację
/
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia .................... 2018 r.

………………………………..
/miejscowość i data
/
……………………………………………………..
/oznaczenie podmiotu/

Burmistrz Namysłowa
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ NA PROWADZENIE
ŻŁOBKA OTRZYMANEJ W ROKU ………….
1. Nazwa i adres żłobka:
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...........................
2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek (nazwa/nazwisko imię, adres):
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...........................
3. Liczba dzieci w żłobku:

L.p.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci objętych
opieką, na które
przysługiwała dotacja

Kwota otrzymanej
dotacji

1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
1. Listopad
12 Grudzień
Całkowita kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym
Kwota dotacji wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem
Kwota dotacji niewykorzystana
Kwota dotacji do zwrotu

………………………………………
/czytelny podpis składającego roczne rozliczenie
/
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobki mogą otrzymywać na dziecko
objęte opieką w żłobku, dotację celową z budżetu gminy. Zapis art. 60 ust. 2 daje możliwość radzie
gminy określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, jak również określenia
kategorii dzieci, na które gmina będzie udzielała dotacji. W związku z powyższym proponuje się
przyznać dotację na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów. Dotacją mogą być objęte dzieci
uczęszczające do żłobka zamieszkałe poza terenem Gminy namysłów, pod warunkiem podpisania
porozumienia między Gminą Namysłów, a gminą, której mieszkańcem jest dziecko.
Projektodawca: Burmistrz
JL/GB
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