UCHWAŁA NR …/…./2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Lipna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. poz. 1579) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz.157) Rada
Miejska w Lipnie uchwala, co następuje:
§1. 1. Podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna mogą ubiegać się o
dotację celową budżetu Gminy Miasta Lipna.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta
złotych) miesięcznie na każde dziecko objęte opieką z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów pobytu dziecka w placówce.
§2. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej prowadzące na terenie Gminy Miasta Lipna żłobki przedstawiają Burmistrzowi
Miasta Lipna wniosek o udzielenie dotacji.
3. O przyznanie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku na terenie Gminy
Miasta Lipna mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które dokonały wpisu w rejestrze
żłobków prowadzonych przez Burmistrza Miasta Lipna.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3. 1. Dotacji udziela się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
2. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku,
gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok
życia.
3. Udzielenie dotacji poprzedzone zostanie sprawdzeniem przez Burmistrza Miasta Lipna
danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 2.
§4. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w
terminie do 20 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w
zależności od rzeczywistej liczby dzieci objętych opieką w placówce.

2. uprawniony podmiot przekłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym
otrzymuje dotację, wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z rzeczywistym
imiennym wykazem dzieci objętych opieką, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Rzeczywistą liczbę dzieci ustala się wg stanu na dzień złożenia wniosku o dotację w
miesiącu, na który przysługuje dotacja.
§5. 1. Dotacja celowa powinna być wykorzystana do 31 grudnia danego roku budżetowego.
2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania z
rozliczenia dotacji, w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono
dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miasta Lipna w
terminie do 31 stycznia następnego roku.
§6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności danych zawartych w
wykazach, o których mowa w § 4ust. 2, z danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu
prowadzącego żłobek.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Ewa Urbańska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
podmioty prowadzące żłobki i klubu dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką
dotację celową z budżetu miasta. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, określa Rada Miasta w
drodze uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dzieckiem do lat 3 w zakresie udzielania przez miasto dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
opiekę nad dzieckiem w formie żłobków i klubów dziennych.
Do dnia 30 września 2016 roku wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych uzyskała
1 placówka. Obecnie opieką obejmuje 10 dzieci.

