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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce 

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Nędza dla podmiotów:  

1) prowadzących na terenie swojej gminy i innej gminy niż Gmina Nędza, żłobków lub klubów dziecięcych 
w wysokości 300,00 zł na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Nędza; 

2) dotacja, o której mowa pkt 1) przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką   w żłobku lub 
klubie dziecięcym, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nędza 

§ 2. 1.  Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do 
Wójta Gminy Nędza  

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego; 

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

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) imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy 
do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji; 

7) data oraz podpis właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. 

§ 3. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 będzie przekazywana w 12 częściach w terminie doostatniego 
dnia każdego miesiąca. 

§ 4. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do 
składania miesięcznej informacji, o liczbie dzieci objętych opieką do dnia 10-go każdego miesiąca. 

§ 5. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, jest zobowiązany do składania rocznego rozliczenia 
z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym 
została udzielona dotacja. 

§ 6. Szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji zostanie określony w umowa zawartej pomiędzy 
Gminą Nędza, a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza . 
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§ 8. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Uzasadnienie

Art. 60 ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.
2020 poz. 326) daje możliwość udzielania podmiotom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacji
celowej z budżetu gminy. Celem przyznania dotacji jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez
zwiększenie liczby miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych. Beneficjentem dotacji mogą być osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające 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 na
dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. zapewnienie opieki
w warunkach zbliżonych do warunków domowych oraz prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych
i edukacyjnych.

Odbiorcą jest każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Nędza objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym na terenie innej gminy.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności
pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe
konsultacje. W wyznaczonym terminie od …………….… do ……….………. nie zgłoszono żadnych opinii do
projektu niniejszej Uchwały.
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