
UCHWAŁA Nr 310  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 lutego 2012 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. 23) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 

                                               
§ 1. 

 
Podmioty prowadzące Ŝłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Konina mogą otrzymać 
dotację celową z budŜetu Miasta Konina.                                      
 

§ 2. 
 

1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów 
prowadzących Ŝłobki w kwocie 400,00 złotych miesięcznie na kaŜde dziecko zamieszkałe 
na terenie miasta Konina objęte opieką w Ŝłobku. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce w kwocie 150,00 złotych miesięcznie na kaŜde dziecko 
zamieszkałe na terenie miasta Konina objęte opieką w klubie dziecięcym.                                                                              

 
§ 3. 

 
1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złoŜyć Prezydentowi Miasta Konina, 

nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek 
o udzielenie dotacji. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 
3. Podmioty, o których mowa w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania 

organu dotującego o zmianach danych zawartych we wniosku. 
4. Wnioski na dotację w 2012 roku naleŜy składać od dnia wejścia w Ŝycie uchwały do 

30 października 2012 roku. 
 

§ 4. 
 

1. Dotacja, o której mowa w § 2 będzie przekazywana do 15 dnia kaŜdego miesiąca, 
w miesięcznych transzach w zaleŜności od liczby dzieci objętych opieką w Ŝłobku lub 
klubie dziecięcym, pod warunkiem, Ŝe podmiot, o którym mowa w § 1, w terminie do 
5 dnia kaŜdego miesiąca przedstawi organowi dotującemu informację o liczbie dzieci 
objętych opieką w Ŝłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z załącznikiem nr 2, wg stanu 
na pierwszy dzień kaŜdego miesiąca. 

2. Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w Ŝłobku lub klubie dziecięcym, o której 
mowa w ust. 1 powinna być zgodna z umowami zawartymi pomiędzy podmiotem 
prowadzącym Ŝłobek lub klub dziecięcy, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka oraz 
pisemnymi oświadczeniami rodziców o tym, Ŝe miejscem zamieszkania dziecka jest 
miasto Konin. 



 
§ 5. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

 
§ 6. 

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

                                                                         
Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 
 
 


