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UCHWAŁA NR II/22/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Lubin
na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1, prowadzących żłobki - na poziomie 650 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkujące
na terenie Gminy Miejskiej Lubin, którego obydwoje rodziców (w tym rodzic samotnie wychowujący)
lub opiekunowie prawni pracują, uczą się lub studiują stacjonarnie i wskazali Gminę Miejską Lubin jako
miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym
lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w bieżącym roku podatkowym wskazali Gminę Miejską Lubin
jako miejsce zamieszkania i Urząd Skarbowy w Lubinie jako właściwy w złożonych oświadczeniach dla celów
podatkowych.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1, prowadzących kluby dziecięce - na poziomie 550 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką,
zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Lubin, którego obydwoje rodziców (w tym rodzic samotnie
wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują, uczą się lub studiują stacjonarnie i wskazali Gminę Miejską
Lubin jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku
podatkowym lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w bieżącym roku podatkowym wskazali Gminę
Miejską Lubin jako miejsce zamieszkania i Urząd Skarbowy w Lubinie jako właściwy w złożonych
oświadczeniach dla celów podatkowych.
4. Dotacje mogą być przyznawane na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi, o których mowa w ust. 2 lub 3.
5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, w celu otrzymania dotacji zobowiązane są złożyć Prezydentowi Miasta
Lubina wniosek o przyznanie dotacji zawierający:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) nazwę organu który dokonał wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego oraz datę i numer wpisu;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–2–

Poz. 6475

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym;
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1 - 5.
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmioty, o których mowa
w § 1, opieki nad dzieckiem w żłobku lub w klubie dziecięcym, w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie
dla każdego dziecka.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Miejskiej Lubin jako organu dotującego oraz podmiotu
dotowanego w zakresie udzielania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
określać będzie umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok budżetowy.
§ 3. 1. Przekazywanie dotacji będzie następowało w 12 częściach.
2. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała iloczynowi faktycznej liczby
dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, w danym miesiącu
i kwoty o której mowa w § 1 ust. 2 lub 3.
3. Podmiot prowadzący placówkę składa do Prezydenta Miasta Lubina do 7 dnia każdego miesiąca
informację o faktycznej liczbie dzieci, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, uczęszczających do placówki w danym
miesiącu wg stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.
4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana na wskazany numer rachunku bankowego
do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Dotacja za grudzień będzie przekazywana do 15 dnia tego miesiąca.
7. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia
z otrzymanej dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
8. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do
złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności
w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu zakończenia działalności.
9. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
10. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia
31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w tym terminie zwrócić do budżetu
Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 4. 1. Prezydentowi Miasta Lubina przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
w zakresie:
1) faktycznej liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach;
2) danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania;
3) danych rodziców dziecka lub prawnych opiekunów, dotyczących zatrudnienia, pobierania nauki
lub stacjonarnego studiowania;
4) danych dotyczących wskazania Gminy Miejskiej Lubin jako miejsca zamieszkania w zeznaniu o wysokości
osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów
lub wskazanie Gminy Miejskiej Lubin jako miejsca zamieszkania i Urzędu Skarbowego w Lubinie jako
właściwego w złożonych oświadczeniach dla celów podatkowych;
5) sprawdzenia zgodności złożonego rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z dokumentacją
organizacyjną i finansową prowadzoną przez dotowany podmiot.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może być przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego,
po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego placówkę, najpóźniej 5 dni przed planowaną kontrolą.
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3. Dopuszcza się możliwość zażądania przez Prezydenta Miasta Lubina przedłożenia dokumentów,
o których mowa w ust. 1 w Urzędzie Miejskim w Lubinie.
§ 5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane
z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIX/366/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub
dziecięcy na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 2528), zmieniona
uchwałą nr XLIV/388/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX/366/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy
Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 4518).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
B. Potocka
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Załącznik nr 1 do uchwały nr II/22/18
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r.

………………………………………………………………
oznaczenie podmiotu

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA / KLUBU
DZIECIĘCEGO* PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. Dane podmiotu prowadzącego.

a. Pełna nazwa podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy:*

b. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego*:

c. Nazwa organu który dokonał wpisu żłobka / klubu dziecięcego* do rejestru oraz data i numer wpisu
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2. Rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy*, właściwy do przekazania
należnej dotacji.

a. Posiadacz rachunku bankowego:

b. Numer rachunku bankowego:

3. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku / klubie dziecięcym* - …..….. dzieci.

Zobowiązuję się do informowania Gminy Miejskiej Lubin, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Lubina
o wszelkich zmianach zawartych w niniejszym wniosku w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

……………………………………………………………………………
podpis osoby składającej wniosek

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do uchwały nr II/22/18
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku / klubie dziecięcym* prowadzonym
przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
w miesiącu ................................ 20........ roku

1. Nazwa podmiotu prowadzącego
żłobek / klub dziecięcy*

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu
dziecięcego*

3. Liczba dzieci objętych opieką
w żłobku / klubie dziecięcym* wg.
stanu na 1 dzień miesiąca ……….
20….. roku wynosi:
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Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka / klubu dziecięcego*, na które przysługuje dotacja
(zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Lubin, których obydwoje rodziców - w tym rodzic samotnie
wychowujący lub prawni opiekunowie pracują, uczą się lub studiują stacjonarnie i wskazali Gminę
Miejską Lubin jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym
roku podatkowym lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w bieżącym roku podatkowym
wskazali Gminę Miejską Lubin jako miejsce zamieszkania i Urząd Skarbowy w Lubinie jako właściwy
w złożonych oświadczeniach dla celów podatkowych).

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Data urodzenia

1
2
3
4
5
6

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………
podpis osoby składającej informację
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Załącznik nr 3 do uchwały nr II/22/18
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Roczne rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w żłobku / klubie dziecięcym*, prowadzonym przez osoby fizyczne oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, za okres od .............. do ............
roku ..........

I

Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek /
klub dziecięcy*

II

Nazwa i siedziba żłobka / klubu
dziecięcego*

III

Zbiorcze rozliczenie otrzymanej dotacji od początku roku

1.

Kwota otrzymanej dotacji za okres od ……….. do ……….
roku …….

2.

Kwota wykorzystanej dotacji za okres od ……….. do
…….…. roku ……..

3.

Kwota niewykorzystanej dotacji za okres od ……….. do
…….…. roku …….

Kwota
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Zestawienie wydatków poniesionych na działalność
żłobka / klubu dziecięcego*

IV

Wydatki bieżące w tym:

1

Wydatki na wynagrodzenie pracowników (netto)

2

Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (składki do ZUS
pracodawcy i pracownika)

3

Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (podatek)

4

Wydatki na wynagrodzenie wynikające z umów
cywilnoprawnych

5

Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych

6

Wydatki na zakup energii, wody, ciepła, wywóz odpadów

7

Wydatki na zakup usług remontowych

8

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych

9

Wydatki na zakup usług dydaktycznych

10

Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

11

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia

12

Wydatki z tytułu podróży służbowych
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Kwota
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13

Wydatki z tytułu szkolenia pracowników

14

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych,
przeznaczone na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

*niepotrzebne skreślić

Data
………………………
……………………….

…………………………
…………………………
…………..
podpis osoby składającej rozliczenie

