
UCHWAŁA NR XXIV/155/2013
RADY GMINY OBROWO

z dnia 19 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) 
w związku art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 
235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Obrowo dla podmiotów prowadzących 
żłobki na obszarze Gminy Obrowo na poziomie 300 zł na każde dziecko objęte opieką. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Obrowo dla podmiotów prowadzących kluby 
dziecięce na obszarze Gminy Obrowo na poziomie 200 zł na każde dziecko objęte opieką. 

§ 2. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się począwszy od dnia 1 maja 2013r. do dnia 31 grudnia 2014r. 

§ 3. Wysokość dotacji celowej na kolejne lata będzie co roku określana w odrębnych uchwałach. 

§ 4. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych umowach zawartych 
pomiędzy Wójtem Gminy Obrowo a podmiotami prowadzącymi żłobki. 

§ 5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na obszarze Gminy Obrowo żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają  wniosek, którego wzór stanowi 
załącznik Nr 1 zawierający: 

1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego; 

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

4) liczbę dzieci, które mają być odjęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego a w dniu podpisania umowy o do 
wglądu imienną listę dzieci zapisanych; 

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

§ 6. 1. Warunkiem przyznania dotacji na 2013 rok jest funkcjonowanie żłobka w dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały i złożenie wniosku, o którym mowa w § 4 w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. 

2. Warunkiem przyznania dotacji na 2014 rok jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 4 w terminie do dnia 
30 września 2013r. 

3. Warunkiem przyznania dotacji na kolejne lata jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 4 w terminie do 
dnia 31 lipca roku poprzedzającego przyznanie dotacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Michalski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/155/2013 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 19 marca 2013 r. 

Wniosek o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy .......................... 

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

pieczęć placówki 

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy ............................................................................... 

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego ............................................................................................. 

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
................................................................................... 

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w .................. roku .................................................................... 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja 
............................................................................................................. 

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

pieczątka i podpis wnioskodawcy 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. 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 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiot prowadzący 
żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajece osobowości 
prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość 
i zasady ustalania tej dotacji określa Rada Gminy Obrowo w drodze uchwały. 

Aby dostosować zasady do wymogów nowej ustawy oraz tego typu placówkom możliwość otrzymania 
dotacji z budżetu gminy, rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały. 
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