
UCHWAŁA NR XXII/141/20 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek lub zatrudniających opiekunów dziennych oraz dziennych opiekunów 
prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w okresie 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego2011 r. o opiece nad dziećmi do 
lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno żłobek lub zatrudniające dziennych          
opiekunów oraz opiekunowie dzienni prowadzący działalność na własny rachunek  
i posiadający wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu opiekunów dziennych 
prowadzonych przez Burmistrza Wąbrzeźna, zwane dalej "podmiotami", mogą otrzymywać dotację 
celową z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na dziecko objęte opieką. 

§ 2. 1.  Ustala się dotację celową w wysokości 200,00 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na 
terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, objęte opieką w żłobku. 

2. Ustala się dotację celową w wysokości 100,00 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie 
Gminy Miasto Wąbrzeźno, objęte opieką opiekuna dziennego. 

§ 3. Dotacja przyznawana będzie na wniosek złożony przez podmiot prowadzący żłobek lub 
zatrudniający dziennych opiekunów lub opiekuna dziennego prowadzącego działalność na własny 
rachunek.  

§ 4.  Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się jako iloczyn kwoty dotacji na jedno 
dziecko oraz liczby dzieci zapisanych wg stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego do 
żłobka lub objętych opieką opiekuna dziennego, z wyłączeniem dzieci niezamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Wąbrzeźno. Informację o liczbie dzieci podmiot przedkłada do 10 dnia danego 
miesiąca.  

§ 5. 1.  W celu rozliczenia dotacji podmiot korzystający z dotacji składa sprawozdanie roczne  
z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia 2022 r.  

2. W przypadku zakończenia prowadzenia żłobka, rozwiązania umowy z opiekunem dziennym lub 
zakończeniem prowadzenia działalności przez opiekuna dziennego sprawozdanie z wykorzystania 
dotacji należy złożyć w ciągu 15 dni od daty zakończenia prowadzenia działalności lub rozwiązania 
czy wygaśnięcia umowy o świadczenie usług z dziennym opiekunem. 

3. Kwotę nienależnie pobranej dotacji w przypadku, o którym mowa w ust.2  należy zwrócić 
w terminie 15 dni od daty zakończenia działalności lub rozwiązania czy wygaśnięcia umowy 
o świadczenie usług z dziennym opiekunem na rachunek dotującego. 

4. Podmiot korzystający z dotacji jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej środków finansowych z przekazanej dotacji umożliwiającej identyfikację wydatków 
płatnych z dotacji. 

5. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno w części niewykorzystanej do końca 
roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia 2022 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.  
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§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego i obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 
  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Aleksandra Basikowska 
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UZASADNIENIE

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

(tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 326 z późn. zm.) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki lub kluby

dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów gminy (osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz osoby, o których mowa w art.

36 ust. 1 pkt 1, tj. opiekunowie dzienni, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub

klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość

i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa Rada Miasta w drodze uchwały.

Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez

zwiększenie liczby miejsc opieki w mieście. Dotacja może być przyznawana podmiotom wpisanym

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych prowadzonych przez

Burmistrza Wąbrzeźna. Wg raportu z ewidencji ludności w Wąbrzeźnie na dzień 23 września 2020

r .zameldowanych było 346 dzieci w wieku do lat 3, tj. urodzonych w 2019 r. – 111, 2018 r. – 115

oraz z 2017 r. - 120.

Obecnie na terenie miasta Wąbrzeźna zarejestrowany jest Żłobek Niepubliczny ALPIDO

z siedzibą przy ul. Wolności 16 i zapewnia 40 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 oraz 5 opiekunów

dziennych zapewniających opiekę 29 dzieci.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Wąbrzeźna

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla

niepublicznych żłobków i opiekunów dziennych działających na terenie miasta Wąbrzeźno.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska
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