
UCHWAŁA Nr 220 
 

RADY MIASTA KONINA 
 

z dnia 26 października 2011 roku 
 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Konina 

 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3 (Dz. U. 
Nr 45, poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a,  co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Miasta Konina. 

2. Ustala wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów 
prowadzących Ŝłobki na obszarze Miasta Konina na poziomie 400 zł miesięcznie na kaŜde 
dziecko objęte opieką. 

3. Ustala wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce na obszarze Miasta Konina na poziomie 150 zł miesięcznie 
na kaŜde dziecko objęte opieką. 

4. Dotacji o której mowa w ust. 2 i 3 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 
 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. osobie zamieszkałej w Koninie – rozumie się osobę stale zamieszkującą na terenie Miasta 
Konina, 

2. dziecku faktycznie uczęszczającym do placówki – rozumie się dziecko, które                       
w danym miesiącu korzystało z opieki placówki przez minimum połowę przypadających 
w danym miesiącu dni roboczych. 

 

§ 3.  

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej prowadzące na obszarze Miasta Konina Ŝłobki lub kluby dziecięce przedstawiają 
Prezydentowi Miasta Konina nie później niŜ do 15 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji, który będzie zawierał: 

a) nazwę organu prowadzącego Ŝłobek lub klub dziecięcy, 
b) nazwę i siedzibę Ŝłobka lub klubu dziecięcego, 
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c) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką Ŝłobka lub klubu 
dziecięcego, 

d) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 
do wniosku dołączyć naleŜy takŜe oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych 
z deklaracją zapisu dziecka do Ŝłobka lub klubu dziecięcego. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do informowania organu dotującego 
o zmianach: 

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja, 
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego Ŝłobek lub klub dziecięcy, 
c) miejsca prowadzenia Ŝłobka lub klubu dziecięcego. 

3. Do dotacji udzielonej w 2012 r. nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym 
mowa w ust.1. 

§ 4. 

1. Dotacja dla podmiotów prowadzących Ŝłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na 
sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do 
ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok Ŝycia. 

2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe w Koninie. 
3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie Ŝłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin 
dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. 

§ 5. 

1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie 
do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca, w zaleŜności od liczby dzieci faktycznie 
uczęszczających do placówki. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia kaŜdego miesiąca, 
w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz z imiennym 
wykazem dzieci faktycznie uczęszczających do placówki, na pierwszy dzień kaŜdego 
miesiąca oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc. 

3. RóŜnice wynikające z rozliczenia dotacji uwzględnione będą w kolejnej miesięcznej 
zaliczce. 

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany 
w ust.2 nie przedłoŜy wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji z imiennym 
wykazem dzieci, jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru Ŝłobków i klubów 
dziecięcych lub w przypadku przerwy w funkcjonowaniu placówki. 

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku 
następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. 

§ 6. 

1. Podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje półroczne i roczne 
rozliczenie otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w kaŜdym 
miesiącu otrzymania dotacji. 
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2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy 
przekazuje w terminie do dnia 15 lipca oraz w terminie do 15 stycznia roku następnego po 
roku udzielenia dotacji. 

3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli w Ŝłobkach i klubach dziecięcych 
prowadzonych przez podmioty inne niŜ Miasto Konin pod względem prawidłowości 
wykorzystania dotacji. 

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie na podstawie 
imiennego upowaŜnienia Prezydenta Miasta Konina. 

5. Kontrolę przeprowadza się raz w roku po uprzednim 7 dniowym powiadomieniu 
podmiotu prowadzącego Ŝłobek lub klub dziecięcy o terminie planowanej kontroli 
lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia 
natychmiastowych czynności kontrolnych. 

6. Kontrolujący moŜe Ŝądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych 
do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak równieŜ zestawień i obliczeń 
opartych na dokumentach. 

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje 
przedstawiciel podmiotu prowadzącego. 

8. Na podstawie protokołu kontroli sporządza się wystąpienie pokontrolne, w którym 
zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do podmiotu prowadzącego Ŝłobek lub klub 
dziecięcy. 

9. Podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy, do którego zostało skierowane 
wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

§ 7. 

Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub 
nienaleŜnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 15 dni od dnia 
stwierdzenia okoliczności powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub pobranej nienaleŜnie. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

                                             

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 
 


