
Uchwała Nr 15/II/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy

na terenie Miasta Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 
art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Lublin dla osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej prowadzących:
1) żłobki na obszarze Miasta Lublin wpisane do Rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych w wysokości 400 zł (czterysta złotych) na każde dziecko objęte 
opieką w żłobku;

2) kluby dziecięce na obszarze Miasta Lublin wpisane do Rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych w wysokości 200 zł (dwieście złotych) na każde dziecko 
objęte opieką w klubie dziecięcym.

§ 2
1. Podmioty, o których mowa w § 1 składają wniosek o udzielenie dotacji, 

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji.

2. Podmioty, o których mowa w § 1 składają wniosek o udzielenie dotacji na 
2015 r. do dnia 15 marca 2015 r.

3. W 2015 roku dotacja przysługuje począwszy od miesiąca marca.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3
1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 przysługuje na każde dziecko, którego 

rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie miasta Lublin, objęte 
opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, wykazane w oświadczeniu 
miesięcznym o liczbie dzieci objętych opieką, składanym przez podmiot 
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 10 dnia każdego następnego 
miesiąca.

2. Wysokość przekazywanej comiesięcznie dotacji, o której mowa w § 1 będzie 
stanowił iloczyn dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym 
i określonej w § 1 wysokości dotacji na jedno dziecko.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały.

4. Ustalona przez podmioty, o których mowa w § 1, opłata za pobyt dziecka 
w żłobku lub klubie dziecięcym stanowi sumę kwoty pobieranej od rodziców 
lub opiekunów prawnych oraz kwoty przyznanej dotacji.
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5. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, przeznaczona jest na sprawowanie 
opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

§ 4
1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest sporządzić 

i przekazać do 15 stycznia roku następnego roczne sprawozdanie finansowe 
za rok, w którym pobierał dotację.

2. Wzór rocznego sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 15/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ................. ROK

1. Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego* :

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy* :

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

3. Numer i data wpisu żłobka / klubu dziecięcego* do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
     przez Prezydenta Miasta Lublin:

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy*, właściwego do
     przekazania dotacji:

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

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

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania  
wszelkich zmian danych zawartych w niniejszym wniosku w terminie 14 dni od ich wystąpienia. 

........................................................... ...........................................................
            (miejscowość, data)        (podpis osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić

Id: EE17AC78-8C84-4568-81DF-3882B02A09B8. Podpisany Strona 3 z 5



Załącznik nr 2
do uchwały nr 15/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Oświadczenie o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku / klubie dziecięcym* 

w miesiącu ................................................ roku ................

1. Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego* :

    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

2. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku / klubie dziecięcym* : .................

........................................................... ...........................................................
            (miejscowość, data)        (podpis osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić

Id: EE17AC78-8C84-4568-81DF-3882B02A09B8. Podpisany Strona 4 z 5



Załącznik nr 3
do uchwały nr 15/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Roczne sprawozdanie finansowe za rok ................

1. Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego* :
    
    ...........................................................................................................................................................................

    ...........................................................................................................................................................................

2. Rozliczenie przyznanej dotacji:

Miesiąc Liczba dzieci 
objętych opieką

Kwota dotacji przekazanej 
za miesiąc

Kwota dotacji wykorzystanej 
za miesiąc 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem X

Kwota dotacji do zwrotu ..........................................

........................................................... ...........................................................
            (miejscowość, data)        (podpis osoby uprawnionej)

* - niepotrzebne skreślić
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