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UCHWAŁA NR VIII/102/11
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. poz. 1218; 
z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Kołobrzeg dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Kołobrzeg dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie 300 zł miesięcznie na 
każde dziecko objęte opieką. 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2 udzielane są począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. dla 
podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej prowadzące na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają 
Prezydentowi Miasta Kołobrzeg nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji wniosek zawierający: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

2) oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu 
dziecięcego, 

3) oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych, iż są mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, 

4) zaświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki, 

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

6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

7) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest 
złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

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

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 
opieki na dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu 
dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. 
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3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem: 

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców / 
opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie, 

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców 
/ opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 300 zł miesięcznie. 

§ 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie zweryfikowaniem przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
danych opisanych w § 2 ust. 1. 

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 10 
dnia następnego miesiąca. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 przedkłada do ostatniego dnia danego miesiąca wniosek 
o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci oraz dokumenty potwierdzające 
dokonanie opłaty przez rodziców / opiekunów prawnych za pobyt dziecka w placówce za miesiąc, za 
który ma być przekazana dotacja. 

3. Dotacja nie przysługuje w przypadku niezłożenia wniosku lub wykreślenia podmiotu z rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 

4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 31 stycznia roku następnego 
po roku, w którym została udzielona dotacja. 

§ 6. W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg środki finansowe są 
niewystarczające dla wszystkich będących w rejestrze podmiotów wnioskujących o dotacje, Prezydent 
Miasta Kołobrzeg może zlecić organizację opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego stosując 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

§ 7. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi umowa zawarta przez 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Ryszard Szufel


