
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 15 maja 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie 

Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst Uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących 

żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest 

dotacja (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19 lipca 2018 r., poz. 4810) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą nr LII/698/18 Rady Miasta Knurów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania 

oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce 

na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., poz. 5135). 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Knurów 

z dnia 15 maja 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR LI/687/18 

RADY MIASTA KNURÓW 

 

z dnia 11 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów 

prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które 

przyznawana jest dotacja. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do 

lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.) oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

§ 1. Uchwała określa wysokość, zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych 

podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorie dzieci, na 

które przyznawana jest dotacja.  

§ 2. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

prowadzące na terenie Gminy Knurów żłobki lub kluby dziecięce posiadające wpis do Rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów, zwane dalej podmiotami prowadzącymi 

żłobki lub kluby dziecięce, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Knurów, zwanej dalej 

dotacją. 

§ 3. Dotacja przysługuje na dziecko, które ukończyło 1 rok życia, jest objęte opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie i którego przynajmniej jedno z rodziców lub 

opiekunów prawnych mieszka na terenie Gminy Knurów i wykazało Gminę Knurów jako miejsce 

zamieszkania w deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych złożonej za poprzedni rok podatkowy, co 

zostanie wykazane zaświadczeniem wystawionym przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Gliwicach. 

§ 4. Ustala się kwotę dotacji udzielanej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

w wysokości 200 zł miesięcznie na dziecko spełniające warunki, o których mowa w § 3.  

§ 5. 1.  Dotacja udzielana będzie w roku 2018 na okres od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

2. Dotacja w kolejnych latach udzielana będzie na okres od stycznia do grudnia danego roku. 

3. Celem udzielenia dotacji jest dofinansowanie pokrycia kosztów zapewnienia dziecku opieki w żłobku 

lub klubie dziecięcym w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. 

4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zapewnienia opieki w danej placówce, 

w tym na: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe, tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki 

niezbędne do bieżącego prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, z wyłączeniem wydatków poniesionych na 

wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych. 

§ 6. 1.  Dotacji w roku 2018 udziela się na wniosek złożony do Prezydenta Miasta Knurów, zawierający: 

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 
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3) numer i datę wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta 

Knurów, 

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

5) planowaną liczbę dzieci objętych opieką. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub 

klub dziecięcy o zobowiązaniu do informowania organu dotującego o zmianach danych, o których mowa  

w § 6 ust. 1 pkt. 1-4. 

3. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotami, o których mowa  

w § 2 a Gminą Knurów. 

4. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach, w zależności od liczby dzieci objętych opieką 

w żłobku lub klubie dziecięcym w danym miesiącu. 

5. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

wniosek o wypłatę miesięcznej transzy, zawierający informację o rzeczywistej liczbie dzieci, na które 

przysługuje dotacja według stanu na 1-szy dzień miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień – wniosek z informacją 

miesięczną należy złożyć w terminie do 5 grudnia. 

6. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień – dotacja przekazywana jest w terminie do 20 grudnia roku 

budżetowego. 

7. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy jest zobowiązany wydatkować otrzymaną dotację 

w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego. Dotacja niewykorzystana w terminie podlega zwrotowi do 

budżetu Gminy Knurów w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

§ 7. 1 Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej 

dokumentacji finansowo- księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach otrzymanej dotacji. 

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do rozliczania dotacji za dany rok 

w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku udzielania dotacji, z uwzględnieniem liczby dzieci objętych 

opieką w każdym miesiącu, rodzaju poniesionych wydatków oraz wysokości wydatków sfinansowanych 

z dotacji. 

3. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy kończy swoją działalność, rozliczenie 

otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji celowej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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