
          DRUK NR 5 
 

 
 

Uchwała Nr ……………… 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

z dnia ……………………. 
 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą 
 
 
Na podstawie art. 60 ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. 

U. Nr 45, poz. 235 ze zm. ) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, wpisanych do Rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

2. Ustala się dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Kostrzyn 

nad Odrą w wysokości ……………… na każde dziecko objęte opieką. 

3. Ustala się dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta 

Kostrzyn nad Odrą w wysokości ……………… na każde dziecko objęte opieką. 

§ 2. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Burmistrzowi Miasta nie 

później niż do dnia do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wnioski o 

udzielenie dotacji na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Dotacja wypłacana będzie z dołu, w cyklu miesięcznym, w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca. 

2. Przed przekazaniem dotacji podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przedkłada 

Burmistrzowi Miasta do 10-go dnia każdego następnego miesiąca informację o faktycznej 

liczbie dzieci objętych opieką w miesiącu poprzednim, za który wypłacona zostanie dotacja. 

Informację składa się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr ………………… 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
z dnia …………………………. 

 
Lista dzieci objętych opieką w żłobku/ klubie dziecięcym …………………… 

w miesiącu ……………… roku ……… 
 
 

 
Lp. Imię i nazwisko  Data urodzenia  Adres zamieszkania 

1.     
2.     
3.     

 
Numer rachunku bankowego, na który przekazana ma być dotacja: ………………………… 
 
 
 
        Pieczątka i podpis  

    osoby prowadzącej placówkę 
 
       ___________________________ 

 
 
Załącznik nr 2 
do uchwały nr ………………… 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą  
z dnia …………………………. 

 
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ……… 

 
Nazwa podmiotu 
prowadzącego żłobek lub 
klub dziecięcy 

Siedziba podmiotu 
prowadzącego żłobek 
lub klub dziecięcy 

Planowana liczba dzieci, 
które zostaną objęte 
opieką 

Forma organizacyjna  

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
         Pieczątka i podpis wnioskodawcy 
 
       _________________________________ 
 



Uzasadnienie 
 

Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 

235 ze zm.) pozwala przyznawać podmiotom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech 

dotacje z budżetu miasta. Art 60 ust. 2 w/w ustawy kompetencje w zakresie określenia 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej powierza Radzie Miasta. 

W Kostrzynie nad Odrą zgodnie z danymi Ewidencji Ludności, zamieszkuje obecnie 738 

dzieci w wieku do lat trzech.  

Dla celów opieki nad dziećmi młodszymi tj. w wieku do 3 lat w Przedszkolu Miejskim nr 4 

funkcjonuje oddział żłobkowy z 25 miejscami. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje 

żłobek wpisany w dniu 13.11.2012r do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.  

 
 
Przykładowe kwoty (zł.) przyznawane w ramach dotacji: 
 

Gmina żłobek klub dziecięcy 
Sława 190 85 
Kożuchów 200 100 
Żagań 300 150 
Rzepin 100 50 
Wschowa 500 300 
Strzelce Krajeńskie 100 50 

 
 


