
Id: YSNDF-WOMGA-CTZUO-UQHYU-FVSGY. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XIV/148/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Koszalin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1806, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie Gminy Miasta Koszalin otrzymują dotację celową na każde 
dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Koszalin. 

§ 2. Dotacja celowa wynosi: 

1)400 zł miesięcznie - na każde dziecko objęte opieką w żłobku; 

2)200 zł miesięcznie - na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. 

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Prezydenta Miasta 
Koszalina w terminie do dnia 30 września każdego roku zawierającego 

1)nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2)nazwę i adres prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego; 

3)numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta 
Koszalina; 

4)planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w następnym roku 
kalendarzowym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Koszalin; 

5)nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja celowa. 

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć: 

1)statut żłobka lub klubu dziecięcego, 

2)regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego. 

§ 4. 1. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana w dwunastu częściach, miesięcznie 
do 15 dnia każdego miesiąca. 

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej składany jest do Prezydenta Miasta Koszalina 
w terminie do 5 dnia danego miesiąca. 

3. Wysokość przekazywanej miesięcznie dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 oraz 
liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub do klubu dziecięcego ustalonej na pierwszy dzień miesiąca, którego 
dotyczy płatność, wskazanej we wniosku o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej. 

4. Wzór wniosku o wypłatę miesięcznej części dotacji celowej stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Dotacja celowa nie podlega przekazaniu w przypadku, gdy: 
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1)wniosek o wypłatę miesięcznej części nie zostanie złożony w terminie wskazanym w § 3 ust. 1; 

2)żłobek lub klub dziecięcy zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta Koszalina. 

§ 6. 1. Dotacja celowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących żłobka lub klubu 
dziecięcego ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. 

2. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku. 

§ 7. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do składania miesięcznych, 
półrocznych i rocznych rozliczeń dotacji celowej. 

2. Miesięczne rozliczenie dotacji celowej składane jest Prezydentowi Miasta Koszalina w terminie do dnia 
5 następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy płatność. 

3. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Półroczne rozliczenie dotacji celowej składane jest Prezydentowi Miasta Koszalina w terminie do dnia 20 
lipca roku, na który została przyznana dotacja. 

5. Wzór półrocznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

6. Roczne rozliczenie dotacji celowej składane jest Prezydentowi Miasta Koszalina w terminie do dnia 15 
stycznia roku następującego po roku na który została przyznana dotacja. 

7. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 8. Brak treści 

1. Prezydentowi Miasta Koszalina przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej 
w zakresie: 

1)liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach; 

2)przeznaczenia dotacji. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego po 
uprzednim powiadomieniu, nie później niż 7 dni przed kontrolą. 

§ 9. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2012 podlega złożeniu w terminie do dnia 10 grudnia 2011 
r. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Władysław Husejko
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. , Nr 45, 
poz. 235) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką 
w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej 
określa rada gminy w drodze uchwały. Na terenie Miasta Koszalina funkcjonuje Żłobek Miejski, który posiada 
w swojej strukturze 5 oddziałów. Po zwiększeniu w 2011 r. miejsc żłobkowych o 70 (50 – w nowoutworzonym 
oddziale „Puchatek” przy ul. Dokerów 6 i 20 - w oddziale „Maluch” przy ul. Jagoszewskiego 6) łączna liczba miejsc 
żłobkowych wynosi 400 . Liczba ta nie zabezpiecza jednak stale rosnącego zapotrzebowania rodziców na opiekę 
żłobkową. Podczas naboru dzieci do żłobka na rok 2011/2012 wpłynęło 579 wniosków, a przyjętych zostało 208 
dzieci. Pozostałych 371 wniosków, z uwagi na brak wolnych miejsc zostało rozpatrzonych negatywnie. Uchwała 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje możliwość wsparcia powstania prywatnych żłobków i klubów 
dziecięcych. Jednak na dzień dzisiejszy żaden podmiot niepubliczny nie wystąpił z wnioskiem o wpisanie żłobka 
lub klubu dziecięcego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Natomiast zainteresowany 
utworzeniem żłobka na 20 miejsc jest obecnie jeden podmiot oraz jeden podmiot, który utworzy klub dziecięcy 
na 6 miejsc. Ustalając wysokość dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych kierowano się wysokością 
dofinansowania z budżetu miasta do jednego dziecka objętego opieką w podległym Żłobku Miejskim oraz 
w przedszkolach miejskich. W 2010 r. dotacja dla Żłobka Miejskiego wynosiła 3.479.400 zł. Miesięczny koszt 
utrzymania jednego dziecka z wyżywieniem bez wydatków inwestycyjnych wynosił 969 zł, z tego rodzice 
pokrywali ok.20 % tj. ok. 240 zł, natomiast dopłata z budżetu miasta do jednego dziecka miesięcznie wynosiła 726 
zł (przy liczbie dzieci 366). Plan budżetu Żłobka Miejskiego na 2011 r. wynosi 4.359.620 zł. Miesięczny koszt 
utrzymania jednego dziecka z wyżywieniem bez wydatków inwestycyjnych wyniósł w I półroczu 2011 r. 1057 zł. 
Rodzice pokrywają ok. 20 % kosztów tj. ok. 240 zł, natomiast dopłata z budżetu miasta do jednego dziecka 
miesięcznie wynosi 813 zł (przy liczbie dzieci 392). Od 1 września 2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 
XI/126/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. opłata stała wnoszona przez rodziców wyniesie 200 zł. miesięcznie, 
natomiast opłata za wyżywienie dziecka wynosi obecnie 5,30 zł dziennie. Miasto Koszalin dopłaca do jednego 
dziecka w przedszkolu miejskim ok. 697 zł miesięcznie, natomiast wysokość dotacji na jedno dziecko 
w niepublicznym przedszkolu wynosi 523,50 zł miesięcznie, co stanowi 75 % wydatków bieżących przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Koszalin. Zaproponowana w uchwale kwota dotacji 400 zł na jedno dziecko objęte 
opieką przez żłobek stanowi ok. 50% kosztów dopłaty z budżetu miasta do jednego dziecka w Żłobku Miejskim. 
Zróżnicowanie wysokości dotacji celowej dla żłobka i klubu dziecięcego wynika z faktu, że zgodnie z ustawą 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki obejmują opieką dzieci przy minimalnym wymiarze opieki 
wynoszącym do 10 godzin dziennie, natomiast w przypadku klubów dziecięcych minimalny wymiar opieki wynosi 
do 5 godzin dziennie. Skutki finansowe dla budżetu miasta w związku z przyjęciem uchwały będzie można określić 
dopiero na podstawie złożonych wniosków przez podmioty, które utworzą żłobek lub klub dziecięcy. Aby 
zaplanować budżet na 2012 r. oraz obliczyć skutki finansowe ww. uchwały przyjęto następujące założenia: 
dotacja dla dwóch żłobków o łącznej liczbie 40 miejsc oraz dwóch klubów dziecięcych o łącznej liczbie 15 miejsc. 
Roczne skutki finansowe dla budżetu Miasta Koszalina wyniosą 228.000 zł. Żłobek: 40 miejsc x 400 zł x 12 
miesięcy = 192.000 zł Klub Dziecięcy: 15 miejsc x 200 zł x 12 miesięcy = 36.000 zł Podjęcie uchwały o udzielaniu 
dotacji celowej z budżetu miasta dla żłobków i klubów dziecięcych będzie zachętą do tworzenia przez podmioty 
prywatne ww. form opieki nad dzieckiem i pozwoli na zapewnienie opieki dla większej liczby dzieci oczekujących 
na przyjęcie do żłobka. 
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