
UCHWAŁA NR …./……./2013 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia ………………..2013 r. 
 
 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej  
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki 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 ze zm. ) 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 na terenie Miasta Podkowa Leśna. 

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

 
§ 2. 

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

przedstawiają Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej wniosek o udzielenie dotacji 
celowej, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji 
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 2014 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały  Nr   …/…/2013 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia …………….2013 r. 

 
 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ  

NA PROWADZENIE śŁOBKA 
 PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE  

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

 
 
1. Nazwa i adres Ŝłobka…………………….………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Dane podmiotu prowadzącego Ŝłobek: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

3. Numer i data wpisu Ŝłobka do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych działających  

na terenie Gminy Podkowa Leśna prowadzonego przez Burmistrza Miasta Podkowy 

Leśnej:………………………………………………………………………………………. 

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

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

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego Ŝłobek właściwego  

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

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

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

5.  Planowana liczba dzieci objętych opieką w Ŝłobku…………………….……………........... 

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

 
 
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 (t.j. Dz U. z 2013 r., poz. 168). 
 
 
 
 
…………………………….................                              ……………………………………… 
    czytelny podpis składającego wniosek                                                               miejscowość, data 

 
 
 
 



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

dla podmiotów prowadzących Ŝłobki na terenie Miasta Podkowa Leśna 
 
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 podmioty prowadzące Ŝłobki (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać na kaŜde dziecko objęte 
opieką, dotację celową z budŜetu gminy. Wysokości, zasady ustalania i rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki określa rada miasta w drodze uchwały.  
 
W chwili obecnej do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza 
Miasta Podkowy Leśnej wpisany jest 1 Ŝłobek. Jest to śłobek Niepubliczny „Mała Panda”, 
przy ul. Cichej 23, zarejestrowany przez Burmistrza w sierpniu 2012 r.  Placówka spełnia 
wymogi ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235  
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących Ŝłobków i klubów dziecięcych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367). Urzędnicy przeprowadzają tam kontrole zgodnie z planem 
nadzoru nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa 
Leśna przyjętym przez Radę we wrześniu 2012 r.  
W placówce tej objętych opieką jest 15 dzieci, z czego obecnie 9 dzieci mieszka w Podkowie 
Leśnej a 4 jest zameldowanych na terenie naszego miasta. 
 
Proponujemy, aby wysokość przedmiotowej dotacji ustalić na maksymalnym poziomie  
do 200 zł miesięcznie na kaŜde dziecko od 2014 roku.  
 
Przyjmując do obliczeń maksymalną proponowaną stawkę dotacji na dziecko, tj. 200 zł, 
naleŜy zarezerwować na ten cel w budŜecie miasta na 2014 r. 36.000 zł.  
W przyszłości ostateczna kwota niezbędnych kosztów ponoszonych przez gminę zaleŜna 
będzie od liczby wnioskodawców oraz objętych opieką dzieci. 
 
Okoliczne gminy przekazują dotację w następujących wysokościach: 

 Grodzisk Mazowiecki - 400 zł na dziecko w Ŝłobku, 
 Milanówek - 200 zł na dziecko w Ŝłobku, 
 Michałowice - 400 zł na dziecko w Ŝłobku, 
 Brwinów – nie dotuje  - zarejestrowano tam 3 Ŝłobki. 

 
Zgodnie z orzecznictwem regionalnych izb obrachunkowych, gmina decydując się  
na przyznanie dotacji celowej dla niepublicznych Ŝłobków 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. Nie moŜna równieŜ 
uzaleŜniać wysokości dotacji od frekwencji dziecka w placówce. 
 
Wobec powyŜszego, jeśli Rada Miasta Podkowy Leśnej uzna za zasadne przyznanie dotacji 
dla podmiotów prowadzących Ŝłobki na terenie Miasta Podkowa Leśna, wnosimy równieŜ  
o określenie w uchwale jej wysokości. 
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały moŜe stanowić swego rodzaju narzędzie gminnej polityki 
prorodzinnej. 
 
Podkowa Leśna, 29.10.2013 r. 
 
 

   Sekretarz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Maria Górska 


