
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2013 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

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

lub kluby dziecięce w Gminie Prószków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 

2011.45.235 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1.1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Prószków dla podmiotów prowadzących 

żłobki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, za okres miesiąca:  

1) 150,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku do 5 godzin dziennie;  

2) 200,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 5 do 6 godzin dziennie;  

3) 300,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 6 do 7 godzin dziennie;  

4) 400,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 7 do 8 godzin dziennie;  

5) 500,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 8 do 9 godzin dziennie;  

6) 600,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 9 do 10 godzin dziennie. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Prószków dla podmiotów prowadzących 

kluby dziecięce będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiada-

jącymi osobowości prawnej za okres miesiąca w wysokości 150,00 złotych na dziecko objęte opieką w klubie 

dziecięcym. 

§ 2.1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Prószkowa w terminie 

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:  

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;  

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;  

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Prószkowa;  

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

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:  

1) oświadczenia rodziców (w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) z deklaracją 

liczby godzin pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w okresie na który ma być przyznana dotacja;  

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o następujących zmianach:  
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a) liczbie dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego,  

b) numeru rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,  

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,  

d) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy. 

§ 3.1. Dotacja, o której mowa w § 1, przekazywana będzie z dołu, w transzach miesięcznych w zależności 

od liczby dzieci wynikającej z wniosku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały - w terminie do 10 dnia mie-

siąca następującego po miesiącu dotowanym; dotacja za grudzień będzie przekazana zaliczkowo z góry do dnia 

20 grudnia.  

2. Podstawę wypłaty miesięcznej dotacji stanowi wniosek podmiotu, o którym w § 1 ust. 1, wraz z listą 

obecności dzieci podpisaną przez rodziców (w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) 

w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu dotowanym.  

3. Dotacja nie będzie wypłacona w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym przez 

okres miesiąca dotowanego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w spra-

wie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  

w Gminie Prószków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2013 r poz. 856) oraz uchwała Nr XXVI/218/2013 

Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany podstawy prawnej Uchwały  

Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustala-

nia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1231).  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

w dniu 01 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Klaudia Lakwa 
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