
Uchwała Nr ................
Rady Miasta Hajnówka
z dnia ............. 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz 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) Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1.
Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Hajnówka mogą ubiegać się o 
dotację celową z budżetu  Miasta Hajnówka.

§ 2.
1.  Wysokość dotacji  celowej  udzielanej  na każde dziecko objęte  opieką w żłobku ustala  się w
kwocie 250,00 zł miesięcznie.
2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym ustala
się w kwocie 150,00 zł miesięcznie.

§ 3.
1.  Dotacji  udziela  się  na  pisemny  wniosek,  który  składa  się  w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka  w
terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji na 2015 rok składa się w terminie 14 od dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.
1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
rachunek bankowy wskazany we wniosku.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa w Urzędzie
Miasta Hajnówka informację o liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który
udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 
2.  Termin  wykorzystania  dotacji  nie  może  być  dłuższy  niż  do  dnia  31  grudnia  danego  roku
budżetowego.

§ 5.
1.  Podmiot  prowadzący żłobek  lub  klub  dziecięcy zobowiązany jest  do  rozliczenia  przyznanej
dotacji  po  zakończeniu  roku  budżetowego  nie  później  niż  do  15  stycznia  następnego  roku.
W przypadku gdy podmiot kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie do 30
dni od otrzymania ostatniej części dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
2.  W przypadku  stwierdzenia,  iż  nastąpiła  pomyłka  w przekazanej  informacji  o  liczbie  dzieci,
podmiot  prowadzący  może  przedłożyć  korektę  i  przekazać  odrębnym  pismem  do  organu
dotującego. Wyrównanie dotacji do stanu dzieci po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po
złożeniu korekty.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady 
Jakub Ostapczuk



.............................................
    (pieczęć podmiotu prowadzącego
     żłobek/  klub dziecięcy)

                                        Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...................
Rady Miasta Hajnówka
z dnia    ..............................

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200  Hajnówka

Wniosek o przyznanie dotacji dla żłobka/klubu dziecięcego
na rok   ......................... 

1) Pełna nazwa i adres placówki:

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

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

2) Nazwa i adres podmiotu  prowadzącego:

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

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

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

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

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację

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

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

5) Planowana liczna wychowanków w roku ....................................... 

-  ............................................

            Zobowiązuję się, do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej
przedstawionych  danych  oraz  o  faktycznej  liczbie  wychowanków  w  każdym  miesiącu,
a także do rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami.

            

     ........................................................                                         .....................................................................               
            (miejscowość, data)                                                                          (podpis i  pieczęć wnioskodawcy)  

  



 .............................................
    (pieczęć podmiotu prowadzącego
     żłobek/  klub dziecięcy)

                                        Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...................
Rady Miasta Hajnówka
z dnia    ..............................

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200  Hajnówka

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci według stanu na pierwszy
dzień miesiąca: ....................... 20.... roku

1. Nazwa i adres placówki:
................................................................................................................................................................

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

2. Aktualna liczba dzieci w żłobku/w klubie dziecięcym : ..............................

3. Imienny wykaz dzieci w żłobku/w klubie dziecięcym:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania

…………………………………                                  ………………………………………….
                   (miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej)



 .............................................
    (pieczęć podmiotu prowadzącego
     żłobek/  klub dziecięcy)

                                        Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...................
Rady Miasta Hajnówka
z dnia    ..............................

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200  Hajnówka

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

otrzymywanej w okresie od ……………………….. do ………………………

1. Aktualna liczba dzieci w poszczególnych miesiącach objętych opieką w Żłobku/w         
Klubie dziecięcym     

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII razem

2. Kwota otrzymanej dotacji   ……………………………………… zł.

3. Kwota dotacji wydatkowanej …………………………………….zł.

            w tym:

LP Rodzaj wydatku Kwota w złotych

1. Wynagrodzenia

2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)

3. Opłaty za media

4. Zakup materiałów i wyposażenia

5. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

6. Remonty bieżące

Pozostałe wydatki (wymienić jakie …)

7.

8.

*niewłaściwe skreślić

…………………………………                                  ………………………………………….
                   (miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej)



Uzasadnienie do projektu Uchwały 
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Hajnówka

Na  terenie  Miasta  Hajnówka  funkcjonują  dwa  oddziały  żłobkowe  przy  miejskim
Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi, do których uczęszcza 50 dzieci. Koszt utrzymania
jednego dziecka w tej placówce wynosi 854 zł miesięcznie. Obecnie brak jest dzieci oczekujących
na przyjęcie do oddziałów żłobkowych.

Funkcjonuje  również  prywatny  Mini  Żłobek  „Leśna  Kraina”,  do  którego  uczęszcza  19
dzieci.  Placówka została wpisana  do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Hajnówka. Obecnie Mini Żłobek  jest współfinansowany ze środków unijnych w
ramach projektu „Podlaskie kluby malucha – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na
rynek pracy”. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 240 zł miesięcznie za każde dziecko objęte
opieką w tej placówce. W dniu 31.12.2014 r. kończy się realizacja projektu. Rodzice informując, że
nie będzie ich stać na ponoszenie pełnych kosztów pobytu dziecka w żłobku, wystąpili z wnioskiem
o dofinansowanie jego funkcjonowania. Z wyliczeń dyrektora Mini Żłobka przedstawionego we
wniosku o dofinansowanie z dnia 05.09.2014 r. koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 947,36 zł
miesięcznie.  Według  naszych  wyliczeń,  dokonanych z  wykorzystaniem szczegółowej  kalkulacji
miesięcznych wydatków na utrzymanie żłobka przedstawionej przez dyrektora Mini Żłobka w dniu
07.10.2014 r., koszt utrzymania jednego dziecka jest zawyżony.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz.
1457) daje możliwość wsparcia funkcjonowania prywatnych żłobków i klubów dziecięcych. Na
podstawie art. 60 w/w ustawy podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na
każde dziecko objęte  opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.
Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Proponujemy  dofinansowanie  do  żłobka  w  wysokości  250  zł,  natomiast  do  klubu
dziecięcego 150 zł.

Ustalając proponowaną wysokość dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych wzięto
pod uwagę powyższe dane, a ponadto dokonano analizy dofinansowania na ten cel obowiązującego
w innych miastach. Z uwagi, że w województwie podlaskim, powyższe uchwały podjęło tylko kilka
samorządów, analiza obejmuje miasta z różnych województw. Z przedmiotowej analizy wynika, że:
1) Bielsk Podlaski przekazuje dotację na jedno dziecko uczęszczające dla żłobka w wysokości 250
zł, a uczęszczające do klubu dziecięcego w wysokości 150 zł;
2) Wasilków – żłobek 500 zł, klub dziecięcy 200 zł;
3) Olsztyn – żłobek 224 zł, klub dziecięcy 112 zł;
4) Kraśnik – żłobek do 300 zł, klub dziecięcy do 150 zł;
5) Mińsk Mazowiecki – żłobek i klub dziecięcy 300 zł;
6) Gdańsk – żłobek 300 zł, klub dziecięcy 150 zł.

Istotnym wydaje się również fakt, że przedmiotowy projekt uchwały stanowi o udzielaniu
dotacji  celowej  na  każde  dziecko  objęte  opieką  niezależnie  od  miejsca  jego  zamieszkania.
Bowiem, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego
2014 r. (II GSK 1871/12) „różnicowanie dzieci pod względem ich miejsca zamieszkania stanowi
ograniczenie podmiotowe, do którego nie prowadzi wykładnia art.  60 ust.  1 ustawy z 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat  3.   Określenie  (użyte w ustawie) "każde dziecko" oznacza
wszystkie dzieci objęte opieką bez wprowadzania jakichkolwiek wyjątków".

Przedstawiony  projekt  uchwały  określa  dofinansowanie  również  do  klubu  dziecięcego
chociaż  obecnie  w  rejestrze  żłobków  i  klubów  dziecięcych  funkcjonujących  na  terenie  miasta
Hajnówka nie figuruje żaden klub dziecięcy, niemniej wniosek o taki wpis może wpłynąć w każdej
chwili.

Natomiast zróżnicowanie wysokości dotacji celowej dla żłobka i klubu dziecięcego wynika
z faktu, że zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki obejmują opieką dzieci w
wymiarze  opieki  wynoszącym  do  10  godzin  dziennie  (z  możliwością  wydłużenia  na  wniosek



rodziców) , natomiast w przypadku klubów dziecięcych do 5 godzin dziennie.
Podjęcie  niniejszej  uchwały  wymaga  zabezpieczenia  w  budżecie  miasta  odpowiednich

środków finansowych. Szacunkowa roczna kwota dotacji  w 2015 roku dla Mini Żłobka „Leśna
Kraina”  wyniesie  (przy  proponowanym  dofinansowaniu)  57.000  zł  (250  zł  x  19  dzieci  x  12
miesięcy).


