
UCHWAŁA NR XIII/167/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2019 r., poz.409 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Miasta i Gminy Bierutów wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub 
zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek w formie 
dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy Bierutów mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy 
Bierutów.

2) Zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bierutów w wysokości 400,00 zł miesięcznie na 
każde dziecko objęte opieką w żłobku i zamieszkałe na terenie Gminy Bierutów.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bierutów w wysokości 300,00 zł miesięcznie na 
każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym i zamieszkałe na terenie Gminy Bierutów.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Bierutów w wysokości 100,00 zł miesięcznie na 
każde dziecko objęte opieką przez zatrudnionych lub prowadzących działalność na własny rachunek dziennych 
opiekunów  i zamieszkałe na terenie Gminy Bierutów.

4. Dotacja celowa w wysokości określonej w ust. 1 -3 może być udzielona również na dziecko zamieszkałe na 
terenie innej gminy po uprzednim zawarciu przez Gminę Bierutów z gminą na terenie której zamieszkuje dziecko 
porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez 
dziennego opiekuna.

5. Dotacji, o której mowa w ust. 1 - 3 udziela się począwszy od dnia 1 września 2019 roku, natomiast 
w kolejnych latach począwszy od dnia 1 października każdego roku.

3) Zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wnioski o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, 
należy składać w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, natomiast wnioski 
na dotację w 2019 r. należy składać w terminie do dnia 30 września 2019 roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały.

4) Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie:

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności w zakresie 
sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez pomiot, o którym mowa w § 1 opieki nad 
dzieckiem:

1) w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie,

2) w klubie dziecięcym w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie,

3) przez dziennego opiekuna w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

5) Zmienia się treść § 5 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być 
przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego lub w miejscu sprawowania opieki przez dziennego 
opiekuna po uprzednim powiadomieniu tych podmiotów najpóźniej 7 dni przed planowaną kontrolą.
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6) Zmienia się treść § 5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: Na wniosek Burmistrza Bierutowa podmiot 
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz zatrudniający w formie dziennego opiekuna lub prowadzący 
samodzielnie działalność w formie dziennego opiekuna   przedkłada dokumenty, o których mowa w § 
5 ust. 1 przedmiotowej uchwały w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

7) Zmienia się treść § 5 ust. 9, który otrzymuje brzmienie: Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący 
sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do podmiotu 
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub będącego dziennym opiekunem.

8) Zmienia się treść § 5 ust. 10, który otrzymuje brzmienie: Podmiot lub osoba, do której zostało skierowane 
wystąpienie pokontrolne jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpienie pokontrolnym, zawiadomić 
kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

9) Zmienia się treść § 5 ust. 11, który otrzymuje brzmienie: Brak realizacji zaleceń pokontrolnych skutkuje 
obowiązkiem zwrotu przekazanej dotacji celowej.

10) Zmienia się treść § 7, który otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Gminy 
Bierutów środki finansowe nie pozwolą na udzielenie dotacji celowych dla wszystkich podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów lub prowadzących 
samodzielną działalność w formie dziennych opiekunów w danym roku, przeprowadza się podstępowanie 
konkursowe w celów wyłonienia podmiotów, którym Burmistrz Bierutowa zleci organizację opieki nad 
dzieckiem w wieku do 3 lat w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudniających dziennych opiekunów 
lub prowadzących samodzielną działalność w formie dziennych opiekunów.

11) Zmienia się treść załącznika nr 1, załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 do zmienianej uchwały. Zmieniona 
treść załącznika nr 1, załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik nr 1 do Uchwały XIII/167/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 26.09.2019r. 
/oznaczenie podmiotu/ 

Burmistrz Bierutowa 

ul. Moniuszki 12 

 56-420 Bierutów 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE 

OPIEKI W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/ W FORMIE OPIEKUNA DZIENNEGO* 

NA ROK ...................  

 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego *: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy lub zatrudniającego opiekuna dziennego lub 

prowadzącego samodzielnie działalność w formie opiekuna dziennego *(nazwa/nazwisko imię, adres): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer i data wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonego przez Burmistrza Bierutowa: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/opiekuna 

dziennego*, właściwego do przekazania dotacji: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku /klubie dziecięcym/przez opiekuna 

dziennego*:………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

Bierutów, dnia .................................   
 

……………………………………….. 
 

/czytelny podpis składającego wniosek/ 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Uchwały XIII/167/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 26.09.2019r. 

/miejscowość i data/ 

 

Burmistrz Bierutowa 

ul. Moniuszki 12 

56-420 Bierutów 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ 

W ŻŁOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM/OPIEKUNA DZIENNEGO 

W MIESIĄCU …………………………………… 

 

 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego *: 

.................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/opiekuna 

dziennego*, właściwego do przekazania dotacji: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Liczba dzieci wg stanu na pierwszy dzień 

miesiąca……………………………wynosi……………………..  

W załączeniu imienny wykaz dzieci objętych opieka żłobka/ klubu dziecięcego/opiekuna dziennego 

(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania). 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w informacji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Bierutów, dnia………………………………… 

                                                                                                                 

……………………………………………………                                       

/czytelny podpis składającego informację/ 
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Załącznik nr 3 do Uchwały XIII/167/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 26.09.2019r. 
. 

 

/miejscowość i data/ 

Burmistrz Bierutowa 

ul. Moniuszki 12 

56-420 Bierutów 

 

 

 
ROCZNE ROZLICZENIE 

DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU 

DZIECIĘCEGO/OPIEKUNA DZIENNEGO* 

OTRZYMANEJ W ROKU ..........................................  
 

 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego *:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/ lub zatrudniającego opiekuna dziennego lub 

prowadzącego samodzielnie działalność w formie opiekuna dziennego *(nazwa/nazwisko imię, adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji 

3. Liczba dzieci w żłobku /klubie dziecięcym/opiekuna dziennego*: 

 
Lp. Wyszczególnienie 

Liczba miejsc w żłobku/klubie 

dziecięcym/opiekuna 

dziennego 

Kwota wnioskowanej 

dotacji 

Kwota otrzymanej 

dotacji 
 1. Styczeń    
 2. Luty    
 3. Marzec    
 4. Kwiecień    
 5. Maj    
 6. Czerwiec    
 

7. Lipiec    

 8. Sierpień    
 9. Wrzesień    
 10. Październik    
 11. Listopad    
 12. Grudzień    

 
Całkowita kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym   
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5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystanej dotacji: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o  

których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  

publicznych. 

 

 

 

 

Bierutów, dnia…………………………….. 
 
 

 
 

                                                                                                             
                                                                                   ………………………………………………. 

/czytelny podpis składającego rozliczenie/ 
 

 

 

* niepotrzebne  skreślić 

 

Lp. Wyszczególnienie wydatków Kwota wydatków poniesionych z dotacji 

1. Wynagrodzenia pracowników  
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)  
3. Zakup materiałów i wyposażenia  
4. Zakup pomocy dydaktycznych  
5. Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu, itp.  

6. 
Pozostałe wydatki (wskazać jakie): 
-…………………………………………………………….. 
-…………………………………………………………….. 

 

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji 
 

Kwota otrzymanej dotacji 
 

Kwota dotacji niewykorzystanej /podlegającej zwrotowi  
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UZASADNIENIE

Art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. 2018, poz.

603 ze zm.) pozwala na przyznanie niepublicznym podmiotom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku

do lat 3 dotacji celowej z budżetu gminy. Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki

nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych

oraz dla podmiotów zatrudniających opiekuna dziennego lub prowadzącego samodzielnie działalność w

formie opiekuna dziennego. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność związaną z opieką nad dziećmi

w wieku do lat 3.

Dotacja celowa może być przyznawana podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy lub

zatrudniające opiekunów dziennych oraz prowadzących samodzielnie działalność w formie opiekuna

dziennego na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. zapewnienie

opieki w warunkach zbliżonych do domowych oraz prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i

edukacyjnych.

Odbiorcą jest każde dziecko objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do Rejestru żłobków i

klubów dziecięcych, oraz każde dziecko objęte opieką opiekuna dziennego niezależnie od godzin, w ciągu

których sprawowana jest opieka.

Przyznanie dofinansowania niepublicznym żłobkom lub klubom dziecięcym oraz opiekunom dziennym

uwarunkowane będzie realizacją zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3: spełnieniem warunków lokalowych, zatrudnieniem osób posiadających

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadaniem wpisu do rejestru.

Szczegóły realizacji zadania oraz zasady rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy

Miastem i Gminą Bierutów a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy oraz zatrudniającym

opiekunów dziennych lub prowadzących samodzielną działalność w formie opiekunów dziennych.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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