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UCHWAŁA Nr 

Projekt Burmistrza 
Miasta Dęblin 

RADY MIASTA DĘBLIN 
z dnia 2020 r. 

w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Miasta Dęblin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym {t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.); art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.) Rada Miasta 
Dęblin uchwala co następuje: 

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Dęblin dla dziennych, 
opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek oraz podmiotów zatrudniających 
dziennych opiekunów w wysokości 75 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe w Mieście 
Dęblin i objęte opieką dziennego opiekuna. 

1. O przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, 
osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które spełniają 
łącznie poniższe warunki: 

1) są wpisane do wykazu dziennych opiekunów lub podmiotów ich zatrudniających 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Dęblin lub posiadają zaświadczenie o dokonaniu 
wpisu do wykazu dziennych opiekunów lub podmiotów ich zatrudniających 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Dęblin, 

2) złożą Burmistrzowi Miasta Dęblin nie później niż do 20 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 10 dnia miesiąca, w którym 
udzielana jest dotacja składa do Burmistrza Miasta Dęblin pisemną informację o liczbie dzieci 
objętych opieką u dziennego opiekuna lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna 
według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 1  

§ 2  

§3 

2. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych do 
ostatniego dnia każdego miesiąca. 



3. Wysokość miesięcznej transzy dotacji stanowi iloczyn stawki określonej w § 1 oraz liczby 
dzieci objętych opieką u dziennego opiekuna lub podmiotu zatrudniającego dziennego 
opiekuna. 

§4 

1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest złożyć w termie do dnia 31 stycznia 
następnego roku roczne rozliczenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

2. Podmiot otrzymujący dotację, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego 
zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty 
otrzymania ostatniej miesięcznej transzy dotacji. 

Do wniosków o przyznanie dotacji złożonych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały 
uchylanej w § 6 niniejszej uchwały, a nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 

Uchwała Nr LXVIII/371/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce, dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych 

opiekunów na terenie Miasta Dęblin. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§5 

§ 6  

Traci moc: 

§7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§ 8  
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UZASADNIENIE 

Z uwagi na tworzenie dodatkowych 50 miejsc w Miejskim Żłobku „Raj Malucha" w Dęblinie 
koszty utrzymania placówki od 2021 r. znacznie wzrosną, w związku z tym w budżecie Miasta Dęblin 

należy zabezpieczyć większe środki finansowe na utrzymanie całej placówki. 

Ponadto Burmistrz Miasta Dęblin złożył ofertę konkursową na finansowanie wspierania zadań 
z zakresu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +" 2021 do Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. W momencie otrzymania dofinansowania beneficjent jest zobowiązany utrzymać 

funkcjonowanie utworzonych miejsc przez 5 lat, czyli do 31 grudnia 2026 r. 
Mając na uwadze powyższe Miasto Dęblin zobligowane zostało do obniżenia środków 

finansowych w budżecie na zadania fakultatywne, takie jak wsparcie dla podmiotów niepublicznych 
w zakresie określonym w uchwale. 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 
Rady Miasta Dęblin 
z dnia 2020 r. 

(pieczęć podmiotu) 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Dęblin na rok 

1. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa 

Adres 

nr tel., e-mail 

2. Dane podmiotu prowadzącego dziennego opiekuna lub podmiotu zatrudniającego 
dziennego opiekuna: 

Nazwa 

Adres 

nr tel., e-mail 

3. Numer i data wpisu dziennego opiekuna lub podmiotu ich zatrudniającego do wykazu 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Dęblin: 

4. Planowana liczba dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin, objętych opieka 
u dziennego opiekuna lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna właściwego do 
przekazania dotacji: 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego dziennego opiekuna lub 
podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna właściwego do przekazania dotacji: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązują się do niezwłocznego zgłoszenia 
wszelkich zmian w terminie 7 dni od ich wystąpienia. 

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby prowadzącej/dyr. placówki) 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 
Rady Miasta Dęblin 
z dnia 2020 r. 

(pieczęć podmiotu) 

Burmistrz Miasta Dęblin 

Oświadczenie o liczbie dzieci objętych opieką u dziennego opiekuna 
lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna według stanu 

na pierwszy dzień miesiąca 20 roku 

i. Dane dziennego opiekuna lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna 

2. Ilość dzieci objętych opieką u dziennego opiekuna lub podmiotu zatrudniającego 
dziennego opiekuna 

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby prowadzącej/dyr. placówki) 



Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 
Rady Miasta Dęblin 
z dnia 2020 r. 

(pieczęć podmiotu) 

Burmistrz Miasta Dęblin 

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta Dęblin dla podmiotu prowadzącego 
dziennego opiekuna lub zatrudniającego dziennego opiekuna 

za okres od do 

Nazwa dziennego opiekuna lub podmiotu prowadzącegc 
dziennego opiekuna 

Numer i data zawartej umowy 

Opis zrealizowanego zadania: 

Miesiąc 

Łączna ilość dzieci objętych 
opieką u dziennego 
opiekuna lub podmiotu 
zatrudniającego dziennego 
opiekuna 

Kwota 
otrzymanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Kwota 
niewykorzystanej 

dotacji 

styczeń 
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>• IM i— maj 
O 
0) czerwiec 
c CD IM lipiec 

IM sierpień 
CĆ wrzesień 

październik 

listopad 

grudzień 

Kwota otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Dęblin 

Kwota wykorzystanej dotacji 

Kwota niewykorzystane dotacji / data zwrotu 

Oświadczam, że otrzymana dotacja została pobrana w odpowiedniej wysokości i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby prowadzącej/dyr. placówki) 


