
UCHWAŁA NR LI/513/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z póżn.zm.), w związku z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz 603 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez Gminę Kluczbork dla podmiotów 
niepublicznych prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kluczbork na sprawowanie opieki 
nad dzieckiem w wieku do lat 3.  

2. Zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 
zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji 
w żłobku – na poziomie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy 
Kluczbork.

3. Zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 
zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji 
w klubie dziecięcym – na poziomie 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie 
Gminy Kluczbork.

4. Dotacją celową mogą zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są mieszkańcami, po uprzednim 
podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom 
w żłobkach i klubach dziecięcych.

5. Dotacje celowe, w wysokości określonej w ust. 2 i 3 mogą zostać przyznane na dzieci zamieszkałe na 
terenie innej gminy na zasadach określonych w porozumieniu międzygminnym.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3 udziela się na okres roku budżetowego.

7. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust.1 
opieki nad dzieckiem w formie żłobka co najmniej w wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu 
dziecięcego co najmniej w wymiarze 4 godzin dziennie.

8. Dotacji celowej udziela się z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, w której żłobek lub klub dziecięcy jest 
zamknięty i nie zapewnia opieki nad dziećmi.

§ 2. 1. Dotacje, o których mowa w  § 1 ust.1 i 2  udziela się na wniosek podmiotu niepublicznego 
prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

2. Podmiot prowadzący na terenie Gminy Kluczbork żłobek lub klub dziecięcy, przedstawia Burmistrzowi 
Miasta Kluczborka nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek 
zawierający:

1) pełną nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

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

§ 3. Ustala się następujące zasady rozliczenia dotacji:

1) wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się na podstawie miesięcznej informacji stanowiącej 
iloczyn liczby dzieci i miesięcznych kwot, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3;

2) wysokość dotacji w miesiącu lipcu i sierpniu stanowi iloczyn liczby dzieci faktycznie uczęszczających do 
żłobka, liczby dni obecności dzieci w żłobku i wysokości dziennej dotacji w kwocie 18 zł;
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3) dotacja, o której mowa w § 3 pkt 1 będzie przekazywana w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca 
na rachnek wskazany, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 5 uchwały;

4) dotacja, o której mowa w § 3 pkt 2 będzie przekazywana za m-c lipiec w terminie do końca sierpnia, a za 
miesiąc sierpień do końca września.

§ 4. Szczegółowe zasady udzielania oraz kontroli dotacji określone zostaną w stosownych umowach 
zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Kluczborka, a podmiotami prowadzącymi żłobki lub kluby 
dziecięce. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIII/421/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Kluczbork.

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski
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