
Projekt

z dnia  24 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych 

opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Wyszków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Wyszkowa oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów 
oraz dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Gminy Wyszków, 
posiadający wpis do wykazu dziennych opiekunów i podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów, 
otrzymują dotację celową z budżetu Gminy Wyszków.

§ 2. 1. Dotację celową udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Wyszków, objęte opieką 
żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. 

2. Dotacja celowa może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, po 
uprzednim zawarciu przez Gminę Wyszków z tą gminą porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki 
zapewnionej w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, dziecku z terenu tej gminy.

3. Dotacja celowa na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy będzie udzielana z uwzględnieniem 
zapisów porozumienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. 1. Wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Wyszków, ustala się:

1) na poziomie 310 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką żłobka,

2) na poziomie 185 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką klubu dziecięcego,

3) na poziomie 110 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką dziennego opiekuna.

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności 
w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem.

§ 4. Dotacja celowa w danym roku udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, klub 
dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny 
rachunek na terenie Gminy Wyszków. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Dotacja celowa przysługuje na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Wyszków, a w przypadku 
podpisania porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, również na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, 
objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, wykazywane w informacji miesięcznej, 
składanej przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub przez 
dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, w terminie do 5. dnia każdego miesiąca, 
według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Dotacja miesięczna przekazywana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, nie później niż 
do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4. 
Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia.
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§ 6. 1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun 
prowadzący działalność na własny rachunek składa Burmistrzowi Wyszkowa roczne rozliczenie wykorzystania 
dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wyszków, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, 
w którym dotacja została przekazana, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun 
prowadzący działalność na własny rachunek, który kończy swoją działalność w trakcie trwania roku 
budżetowego składa, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, 
pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku budżetowego do dnia 
zakończenia działalności.

3. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń 
oraz korekt tych rozliczeń.

§ 7. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji celowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Wyszków a podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającym dziennego opiekuna lub 
dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków, zmieniona 
Uchwałą Nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2019 r.

  

 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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…………………………………………….. 
pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, 
zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna  

prowadzącego działalność na własny rachunek 

 

 

 

 

Do 

Burmistrza Wyszkowa 

 

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy, 

zatrudniającego dziennego opiekuna lub dla dziennego opiekuna prowadzącego działalność na 

własny rachunek na terenie Gminy Wyszków na rok …………… 

 

 

 

DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY, 

ZATRUDNIAJĄCEGO DZIENNEGO OPIEKUNA LUB DZIENNEGO OPIEKUNA 

Nazwa/imię i nazwisko:  

Siedziba/adres:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

DANE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO/DZIENNEGO OPIEKUNA 

Forma opieki: żłobek  klub dziecięcy  
dzienny 

opiekun 

 

Nazwa/imię i nazwisko: 
 

Adres: 
 

Numer telefonu: 
 

Adres e-mail: 
 

DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW 

DZIECIĘCYCH/WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW I PODMIOTÓW 

ZATRUDNIAJĄCYCH DZIENNYCH OPIEKUNÓW 

Data i numer aktualnego zaświadczenia 

o dokonaniu wpisu do rejestru: 

Data wpisu do wykazu: 

  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia .................... 2019 r.
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DANE O PLANOWANEJ LICZBIE DZIECI W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/ 

U DZIENNEGO OPIEKUNA 

Liczba dzieci: 
 

RACHUNEK BANKOWY 

Nazwa banku:  

Numer rachunku:  

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK/KLUB 

DZIECIĘCY, ZATRUDNIAJĄCY DZIENNEGO OPIEKUNA LUB DZIENNEGO 

OPIEKUNA 

Imię i nazwisko, 

pełniona funkcja: 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

 

 

 

 

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

       Miejscowość i data                                                               Podpis osoby reprezentującej 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Elżbieta Piórkowska 
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…………………………………………….. 
pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, 
zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna  

prowadzącego działalność na własny rachunek 

 

 

 

 

 

Do 

Burmistrza Wyszkowa 

 

 

 

 

 

Informacja o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego/dziennego 

opiekuna na terenie Gminy Wyszków w miesiącu ……………………….…..roku…………….. 

 

 

 

DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY, 

ZATRUDNIAJĄCEGO DZIENNEGO OPIEKUNA LUB DZIENNEGO OPIEKUNA 

Nazwa/imię i nazwisko:  

Siedziba/adres:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

DANE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO/DZIENNEGO OPIEKUNA 

Forma opieki: żłobek  klub dziecięcy  
dzienny 

opiekun 

 

Nazwa/imię i nazwisko: 
 

Adres: 
 

Numer telefonu: 
 

Adres e-mail: 
 

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE DZIECI W ŻŁOBKU/KLUBIE 

DZIECIĘCYM/U DZIENNEGO OPIEKUNA 

Liczba dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Wyszków, według stanu na 1 dzień  

roboczy miesiąca: 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia .................... 2019 r.
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Liczba dzieci zamieszkałych na terenie 

innych gmin, z którymi zostały podpisane 

porozumienia w sprawie zasad 

finansowania opieki zapewnionej w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna, dziecku z terenu tej gminy, 

według stanu na 1 dzień  roboczy miesiąca: 

 

INFORMACJA O DZIECIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE INNYCH GMIN 

Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania  
(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

Gmina  Data urodzenia 
(dzień, miesiąc, rok) 

     

     

     

     

     

     

     

     

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK/KLUB 

DZIECIĘCY, ZATRUDNIAJĄCY DZIENNEGO OPIEKUNA LUB DZIENNEGO 

OPIEKUNA 

Imię i nazwisko, 

pełniona funkcja: 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

 

 

 

 

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

       Miejscowość i data                                                               Podpis osoby reprezentującej 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Elżbieta Piórkowska 
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…………………………………………….. 
pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, 

zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna  

prowadzącego działalność na własny rachunek 

 

 

 

 

 

Do 

Burmistrza Wyszkowa 

 

 

 

 

 

Roczne rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wyszków za rok…………. 

 

 

 

DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY, 

ZATRUDNIAJĄCEGO DZIENNEGO OPIEKUNA LUB DZIENNEGO OPIEKUNA 

Nazwa/imię i nazwisko:  

Siedziba/adres:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

DANE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO/DZIENNEGO OPIEKUNA 

Forma opieki: żłobek  klub dziecięcy  
dzienny 

opiekun 

 

Nazwa/imię i nazwisko: 
 

Adres: 
 

Numer telefonu: 
 

Adres e-mail: 
 

ROZLICZENIE ZA ROK:   

KWOTA DOTACJI 

otrzymanej (w zł):  

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia .................... 2019 r.
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wykorzystanej (w zł):  

niewykorzystanej (w zł):  

LICZBA DZIECI OBJĘTA OPIEKĄ ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, 

DZIENNEGO OPIEKUNA, na które została udzielona dotacja  

Styczeń   

Luty   

Marzec  

Kwiecień   

Maj   

Czerwiec   

Lipiec   

Sierpień   

Wrzesień   

Październik   

Listopad   

Grudzień   

RAZEM:  

LICZBA DZIECI OBJĘTA OPIEKĄ ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, 

DZIENNEGO OPIEKUNA, zamieszkałych na terenie innych gmin, na które została 

udzielona dotacja 

Styczeń  

Luty   

Marzec  

Kwiecień   

Maj   

Czerwiec   

Lipiec   
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Sierpień   

Wrzesień   

Październik   

Listopad   

Grudzień   

RAZEM:  

ZESTAWIENIE WYDATKÓW sfinansowanych z dotacji w roku objętym 

sprawozdaniem 

Rodzaj wydatku: Kwota wydatku: 

  

  

  

  

  

  

Razem w …………… roku  

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK/KLUB 

DZIECIĘCY, ZATRUDNIAJĄCY DZIENNEGO OPIEKUNA LUB DZIENNEGO 

OPIEKUNA 

Imię i nazwisko, 

pełniona funkcja: 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

 

 

 

 

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

       Miejscowość i data                                                               Podpis osoby reprezentującej 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Elżbieta Piórkowska 
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