
UCHWAŁA NR XI/88/15

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1515) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1217) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez gminę miasto Chełmża dla podmiotów 

niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża na sprawowanie opieki 

nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym poprzez:

1) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku, na 

poziomie 20 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką;

2) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w klubie dziecięcym, 

na poziomie 20 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji celowej przedstawiają Burmistrzowi Miasta Chełmży 

pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji.

2. W wyjątkowych sytuacjach , na pisemnie uzasadniony wniosek podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

dotacji, Burmistrz Miasta Chełmży może odstąpić od terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór wniosku, o udzielenie dotacji celowej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 pkt. 1 i 2, będzie przekazywana podmiotowi prowadzącemu żłobek lub 

klub dziecięcy w miesięcznych transzach na podstawie informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w 

żłobku lub klubie dziecięcym.

2. Faktyczną liczbę dzieci, o której mowa w ust. 1, ustala się według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który 

przysługuje dotacja.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowy tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontroli wykorzystania zostaną 

określone w umowie zawartej pomiędzy gminą a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/88/15

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2015 r.

………………………………………………..

(pieczątka podmiotu)

WNIOSEK

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ROK…………….

1. ……………………………………………………………………………………………….

(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek,  klub dziecięcy)

2. …………………………………………………………………………………………………

( siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek,  klub dziecięcy)

3. ………………………………………………………………………………………………

(adres prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego)

4………………………………………………………………………………………………..

(forma organizacyjna opieki: żłobek, klub dziecięcy)

5……………………………………………………………………………………………….

( numer i data wpisu żłobka, klubu dziecięcego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmży)

6……………………………………………………………………………………………….

( planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym)

7……………………………………………………………………………………………….

(nazwa i numer rachunku bankowego żłobka, klubu dziecięcego, na który ma być przekazywana dotacja)

Oświadczam, że znane są mi 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(Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

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

……………………………………… ……………………………………..

(miejscowość i data)                                              (czytelny podpis składającego wniosek)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/15

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2015 r.

………………………………………………..

(pieczątka podmiotu)

INFORMACJA

O FAKTYCZNEJ/PROJEKTOWANEJ LICZBIE DZIECI

OBJETYCH OPIEKĄ W ZŁOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM

w miesiącu ………………………………………………………….roku……………..

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego

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

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

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

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

2. Liczba dzieci objętych opieką wg stanu na miesiąc………………………………………….

……………………………………  ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                  (czytelny podpis składającego informację)
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