
UCHWAŁA NR 329/XLIII/2014
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 
2013r., poz. 1457), Rada Gminy w Konopiskach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
prowadzące na terenie Gminy Konopiska żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do Rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych, zwane dalej podmiotem(-ami), mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy 
Konopiska, zwaną dalej dotacją. 

2. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku. 

3. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 50 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie 
dziecięcym. 

§ 2. 1. Podmioty o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawiają Wójtowi Gminy Konopiska w terminie 
określonym w ust. 2 wniosek o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej 
rocznej kwocie dotacji. Wniosek o dotację powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego, 

3) nr i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, 

4) informacje, dotyczącą planowanej liczby dzieci, na którą ma być przyznana dotacja, 

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

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we 
wniosku.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Warunkiem otrzymania dotacji w 2014 r. jest złożenie wniosku o dotację nie później niż w ciągu 30 dni od 
wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podmiot przedkłada w terminie do 5 dnia każdego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy 
dotacji, wraz z wykazem dzieci, o których mowa w § 1 ust. 2 lub 3, za miesiąc poprzedzający przekazanie transzy, 
wskazując okres w którym były objęte opieką. 

2. Dotacja będzie przekazywana z dołu miesięcznie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 

3. Dotacja za miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana z góry do 15 dnia grudnia, a rozliczana do 
10 dnia stycznia roku następnego. 

4. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca 
kalendarzowego dotacja będzie powiększona lub pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym 
miesiącu, w którym dziecko objęte było opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. 

5. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz 
z wykazem, o którym mowa w § 3 ust.1 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych.

§ 4. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce może być przeznaczona na: 
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1) wynagrodzeniem kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia opieki wychowawczej 
i dydaktycznej, pielęgniarskiej i lekarskiej, 

2) zapewnienie właściwych higieniczno – sanitarnych warunków pobytu dzieci w placówce, 

3) zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu do 
zapewnienia prawidłowej opieki

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadziła nowe zasady realizacji przez gminę
zadań z zakresu opieki żłobkowej. Zgodnie z art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu
gminy. Wysokość i zasady ustalania tej dotacji określa Rada Gminy Konopiska w drodze uchwały. Aby
dostosować dotychczasowe zasady do wymogów nowej ustawy oraz umożliwić tego typu placówkom
możliwość otrzymania dotacji z budżetu gminy, przedstawiamy Radzie Gminy w Konopiskach Projekt Uchwały.
Gmina Konopiska 19-02-2014 zarejestrowała pierwszy Klub dziecięcy, prowadzony przez I Niepubliczne
Przedszkole Lingwistyczne OXFAORD FOR KIDS, Wygoda 11 J, 42-274 Konopiska. Założyciele klubu,
zwrócili się z wnioskiem o dotację na każde dziecko w prowadzonym Klubie dziecięcym.
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