
Projekt

z dnia  8 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

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

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 ze zmianami),

- art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 409 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju oraz 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta 
Rybnika wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty prowadzące żłobki wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta Rybnika, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Rybnika, zwaną dalej 
dotacją.”;

2) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustalić wysokość dotacji na kwotę 310 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką w żłobku.”;

3) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacja, o której mowa w ust. 4 przysługuje na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.”;

4) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia uczęszczania dziecka do żłobka w trakcie miesiąca 
kalendarzowego kwota dotacji, o której mowa w ust. 4, będzie naliczona proporcjonalnie do liczby dni 
w danym miesiącu, w którym to dziecko było objęte opieką w żłobku.

7. Dotacja przysługuje również na dziecko mieszkające poza Rybnikiem, pod warunkiem podpisania 
przez gminę miejsca zamieszkania dziecka porozumienia z Miastem Rybnik, dotyczącego zwrotu kosztów 
dotacji, a także wyrażenia przez rodziców/opiekunów prawnych tego dziecka zgody na udostępnienie 
dotującemu danych dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), celem potwierdzenia 
miejsca zamieszkania.”;
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5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informację o  liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Rybnika, objętych opieką w żłobku 
w danym miesiącu,

2) informację o liczbie dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Rybnika, spełniających warunki opisane 
w § 1 ust. 7, objętych opieką w żłobku w danym miesiącu, wraz ze wskazaniem gminy miejsca ich 
zamieszkania,

3) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji.”;

6) załączniki nr 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

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

Sprawozdanie dotyczące liczby dzieci objętych opieką w żłobku w miesiącu................ ....... roku 
wraz z określeniem wysokości wnioskowanej miesięcznej transzy dotacji celowej

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek

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

2. Nazwa i adres siedziby żłobka

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

3. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku

Okres objęcia opieką w miesiącu, 
którego dotyczy wniosekL.p. Liczba dzieci Gmina miejsca zamieszkania

od do
1. Rybnik
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Razem XXX XXX XXX

4. Wnioskowana kwota dotacji za miesiąc:  .......................................

................................…….............. zł.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

……………………………….. …………………………………

Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

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

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Rybnika
w …… ….roku

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek

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

2. Nazwa i adres siedziby żłobka

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

3. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku

Liczba dzieci objętych opieką Kwota dotacji
Miesiąc Liczba 

miejsc zamieszkałych na 
terenie Rybnika

zamieszkałych 
poza Rybnikiem otrzymanej wykorzystanej

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Kwota dotacji celowej ogółem:

Łączna suma w roku opłat miesięcznych pobieranych przez podmiot od rodziców/opiekunów prawnych za 
pobyt dziecka (z rozbiciem na opłatę za pobyt oraz wyżywienie) 
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4. Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków finansowane w ramach otrzymanej 
dotacji)
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L.p. Rodzaj wydatków finansowanych z dotacji Wysokość poniesionych 
wydatków

Ogółem:

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem:

……………………………….. …………………………………

Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej
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