
UCHWAŁA NR XLI/577/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 29 września 2021 r. 

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

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i poz. 952) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372) Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg. 

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej wynosi: 
1) 500 zł miesięcznie - na dziecko objęte opieką w żłobku; 
2) 300 zł miesięcznie - na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte 
opieką żłobkową, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, korzystające z opieki 
w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego 
w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. 

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie do Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg wniosku o przyznanie dotacji, zwanego dalej wnioskiem oraz podpisanie umowy 
o udzielenie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Dotacja udzielona będzie począwszy od miesiąca, w którym podmiot prowadzący 
żłobek lub klub dziecięcy złoży prawidłowo wypełniony wniosek. 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 
2 ust. 1 oraz liczby dzieci objętych opieką żłobkową, według stanu na pierwszy dzień danego 
miesiąca. 

2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobkową w danym miesiącu ustala się na podstawie 
pisemnej informacji, złożonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy w terminie 
do 5 każdego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Dotacja przekazywana jest do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy 
podmiotu wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, z tym że część za 
grudzień zostanie przekazana do 18 grudnia. 

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy otrzymujący dotację, o której mowa 
w § 1 uchwały zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do dnia 20 stycznia roku 
następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 
3 do uchwały. 

2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który zakończył działalność 
w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji, o którym mowa 
w ust. 1, w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej miesięcznej 
kwoty dotacji. 
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§ 6. Traci moc uchwała VIII/102/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 92, poz. 1662). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Błaszczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/577/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 29 września 2021 r. 

pieczęć podmiotu 

Kołobrzeg, dnia ........................ 

    

Prezydent Miasta Kołobrzeg  

                   ul. Ratuszowa 13 

                                                                         78-100 Kołobrzeg 

 

 

WNIOSEK O PPZYZNANIE DOTACJI  CELOWEJ  NA ROK..................  

 

1)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,* 

...................................email.......................................……tel. ........................... 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,…………………………………………… 

email.......................................……tel.............................. 

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

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

4) Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym, zamieszkałych na 
terenie miasta Kołobrzeg, objętych opieką w niepublicznym żłobku/klubie dziecięcym *  
…………………….. 

5) Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek /klub dziecięcy * 
właściwego do przekazania dotacji: 

……………………………………………………………………………………………… 

Niniejszym zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o liczbie dzieci 
objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego, do informowania organu dotującego 
o zmianach  numeru  konta bankowego, nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu 
prowadzącego oraz miejsca prowadzenia działalności. 

 

 

 

……………………………………………………............... 

          pieczątka i podpis osoby prowadzącej żłobek 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/577/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 29 września 2021 r. 

pieczęć podmiotu 

Kołobrzeg, dnia ......................... 

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg  

ul. Ratuszowa 13 

78-100 Kołobrzeg 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ CZĘŚCI DOTACJI CELOWEJ 

 

Proszę o przekazanie dotacji celowej za miesiąc ...................roku...................., dla: 

1. nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego: * 

.................................................email........................................tel......................................... 

prowadzonego przez: nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy: 

..................................................email                                       tel......................................... 

2. liczba dzieci zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg, objętych opieką    
w niepublicznym żłobku/klubie dziecięcym w miesiącu rozliczeniowym, liczona na pierwszy 
dzień danego miesiąca  …..…….. 

3. nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy * 

właściwego do przekazania dotacji:.............................................................................. 

 

 

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

 

 

…………………………………………………………………….. 

pieczątka i podpis osoby prowadzącej żłobek/klub dziecięcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/577/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 29 września 2021 r.  

    

pieczęć podmiotu 

         Kołobrzeg, dnia ........................................... 

 

     Prezydent Miasta Kołobrzeg  

     ul. Ratuszowa 13 

                 78-100 Kołobrzeg 

 

 

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI 

dla żłobka/klubu dziecięcego  z budżetu 

Gminy Miasto Kołobrzeg 

w ….....…. roku 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego: * 

 email tel.  

prowadzonego przez: nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy *: 

 email tel.  

2. Dane osoby wyznaczonej przez podmiot uprawniony do kontaktu w sprawach 
związanych z rozliczeniem dotacji: imię i nazwisko tel. email  

3. Informacje 
ogólne:  

Miesiąc 

Liczba 
dzieci ustalona na 

pierwszy dzień 
miesiąca 

Wysokość 
otrzymanej 
dotacji w zł 

Wysokość 
wydatkowanej 

dotacji w zł 

I    

II    

III    
IV    

V    
VI    

VII    

VIII    

IX    

X    

XI    

XII    

Razem:    
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4. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:  

L.p. Rodzaj wydatku kwota 
1. Wynagrodzenia pracowników  

2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP itp.)  
3. Zakup materiałów i wyposażenia/  
4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  
5. Wydatki eksploatacyjne, w tym media  
6. Pozostałe wydatki: (wykazać jakie) 

1.…………………… 
2.…………………… 
3.…………………… 

 

7. Suma wydatków sfinansowanych z dotacji  
8. Kwota otrzymanej dotacji  
9.  Kwota dotacji niewykorzystanej/ podlegającej zwrotowi  

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

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

pieczątka i podpis osoby prowadzącej żłobek/klub dziecięcy * 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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