
UCHWAŁA NR …./……./2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia ………………..2012 r. 
 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej  
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie  
Miasta Podkowa Leśna  
 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 

1. Określa się wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla osób fizycznych lub osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

2. Ustala się dotację celową w wysokości  ………………… miesięcznie na kaŜde dziecko 
objęte opieką w Ŝłobku, 

3. Ustala się dotację celową w wysokości  ………………… miesięcznie na kaŜde dziecko 
objęte opieką w klubie dziecięcym. 

 
§ 2. 

 
1. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej, 

przedstawiają Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej wniosek o udzielenie dotacji 
celowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2.   Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć naleŜy: 
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych, 
2) deklarację rodziców/opiekunów prawnych o zapisie dziecka do Ŝłobka lub klubu 

dziecięcego. 
 

§ 3. 
 
Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego 
dnia kaŜdego miesiąca. 
 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały  Nr   …/…/2012 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia …………….2012 r. 

 
 

WNIOSEK  
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ  

NA PROWADZENIE śŁOBKA/KLUBU DZIECI ĘCEGO* 
 PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE  

I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJ ĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
NA……………….  ROK 

 
 
 
1. Nazwa i adres Ŝłobka/klubu dziecięcego*………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Dane podmiotu prowadzącego Ŝłobek/klub dziecięcy*: 

……………………………………………………………. 

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

3. Numer i data wpisu Ŝłobka/klubu dziecięcego* do rejestru Ŝłobków prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy 

Podkowa Leśna:…………….……………………………………………………………. 

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

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego Ŝłobek/klub dziecięcy* 

właściwego do przekazania dotacji:………………………………………………………… 

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

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

5.  Planowana liczba dzieci objętych opieką w Ŝłobku/klubie dziecięcym*:……………........... 

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

 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej  
o zmianach danych zawartych we wniosku. 
 
 
Oświadczam, Ŝe wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 
 
Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie finansów 
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 
 
 
…………………………….................                              ……………………………………… 
    czytelny podpis składającego wniosek                                                               miejscowość, data 
 
    
  *niepotrzebne skreślić 
 

 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie 
Miasta Podkowa Leśna 

 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadziła nowe zasady 
realizacji przez gminę zadań z zakresu opieki Ŝłobkowej. Zgodnie z art. 60 tej ustawy 
podmioty prowadzące Ŝłobki i kluby dziecięce, tj. osoby fizyczne, osoby prawne  
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą otrzymywać na kaŜde 
dziecko objęte opieką dotację celową z budŜetu gminy. Wysokość i zasady ustalania tej 
dotacji określa rada gminy w drodze uchwały.  
 
9 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej wpisał do rejestru Ŝłobków  
i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Podkowa Leśna śłobek Niepubliczny 
„Mała Panda” działający przy ulicy Cicha 23.  
W Ŝłobku objętych opieką jest 15 dzieci w wieku do lat 3. 8 dzieci mieszka w Podkowie 
Leśnej.  
Podmiot prowadzący Ŝłobek mieszka oraz swoją działalność ma zarejestrowaną  
w Warszawie.  
 
Do dnia dzisiejszego Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej nie zarejestrował Ŝadnego klubu 
dziecięcego.  
 
Okoliczne gminy przekazują miesięcznie dotację celową na kaŜde dziecko objęte opieką  
w Ŝłobku lub klubie dziecięcym w następującej wysokości: 

• Grodzisk Mazowiecki - 400 zł na dziecko w Ŝłobku, 200 zł w klubie dziecięcym, 
• Lesznowola - 400 zł na dziecko w Ŝłobku, 200 zł w klubie dziecięcym, 
• Michałowice - 400 zł na dziecko w Ŝłobku, 200 zł w klubie dziecięcym 

W innych gminach odpowiednio: 
• Sopot – 300 zł i 150 zł, 
• Leszno – 400 zł i 160 zł, 
• Starogard Szczeciński – 350 zł i 150 zł. 

 
Zgodnie z orzecznictwem regionalnych izb obrachunkowych, jeśli gmina zdecyduje się 
dopłacać do niepublicznych Ŝłobków lub klubów dziecięcych, musi dofinansowywać pobyt  
w placówce wszystkich dzieci. Nie moŜna wprowadzać w uchwale Ŝadnych ograniczeń  
i wyjątków w zakresie udzielania dotacji, np. wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie 
gminy lub na dzieci rodziców pracujących itp. Dotacja, jeśli będzie udzielana, ma być 
przekazana na kaŜde dziecko objęte opieką bez Ŝadnych wyjątków. 
Bezprawnym jest równieŜ uzaleŜnianie wysokości dotacji celowej od frekwencji dziecka  
w Ŝłobku lub klubie dziecięcym. Izby obrachunkowe oceniły, Ŝe takie warunkowanie 
pozostaje w sprzeczności z prawem.  
 
Wobec powyŜszego, jeśli Rada Miasta Podkowy Leśnej uzna za zasadne przyznanie dotacji 
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Podkowa Leśna, 
wnosi się o określenie w uchwale jej wysokości. 
 
Przyjmując stawkę dotacji na dziecko jak w okolicznych gminach, tj. 400 zł miesięcznie  
na dziecko w Ŝłobku i 200 zł miesięcznie na dziecko w klubie dziecięcym, to na dzień 
dzisiejszy, w sytuacji, gdy mamy zarejestrowany tylko jeden Ŝłobek, w budŜecie miasta 
Podkowy Leśnej na 2013 rok naleŜy zarezerwować 72.000 zł na dotację celową dla śłobka 
Niepublicznego „Mała Panda”. 
 
Projekt przedmiotowej uchwały w dniu 11 października 2012 r. został skierowany  
do konsultacji społecznych.  
 
Sekretarz Miasta 
M.Górska 


