
PROJEKT 

UCHWAŁA …./…../18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………..2018 r. 

 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy 

Milanówek  

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) podmiocie prowadzącym żłobek - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie Gminy Milanówek żłobek, 

wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Milanówka; 

2) podmiocie prowadzącym klub dziecięcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie Gminy Milanówek klub 

dziecięcy, wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Milanówka; 

3) dziennym opiekunie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek 

lub zatrudnioną przez podmioty, o których mowa w pkt 1) i 2)  na podstawie umowy o pracę albo umowy  

o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, wpisaną do wykazu osób zatrudniających dziennych opiekunów przez Burmistrza Miasta 

Milanówka; 

4) dziecku objętym opieką - należy przez to rozumieć dziecko w wieku do lat 3, lub w przypadku gdy 

niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do ukończenia 4 roku życia, korzystające  

z opieki żłobka/klubu dziecięcego bądź będące pod opieką dziennego opiekuna na terenie Gminy 

Milanówek, którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym  

w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka. 

5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.). 
 

§ 2. 

1. Ustała się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Milanówek dla podmiotów prowadzących 

niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów w wysokości: 

1)  300  zł miesięcznie na dziecko objęte opieką  w żłobku,  

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

3) 150 zł miesięcznie - na dziecko objęte opieką dziennego opiekuna. 

2. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w art. 10 i 37 ustawy. 
 

§ 3. 

Wnioski o przyznanie dotacji na dany rok, o której mowa w § 2 ust. 1  należy składać w terminie do dnia  

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 

 



§ 4. 

Przyjmuje się następujące zasady udzielania dotacji: 

1) wysokość miesięcznej dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz 

zatrudniającego dziennego opiekuna będzie stanowiła iloczyn kwoty dotacji określonej w § 2 ust. 1 

i liczby dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy dotacja; 

2) dotacja dla żłobka lub klubu dziecięcego oraz podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna zostanie 

udzielona pod warunkiem, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz zatrudniający 

dziennego opiekuna złoży w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie dzieci objętych 

opieką wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) dotacja za poszczególne miesiące przekazywana będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca.  

 

§ 5. 

Szczegółowe zasady udzielania oraz kontroli dotacji określone zostaną w stosownych umowach zawartych 

pomiędzy Burmistrzem Miasta Milanówka, a podmiotami prowadzącymi żłobki lub kluby dziecięce oraz 

zatrudniającymi dziennych opiekunów. 

 

§ 6. 

1. Termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.  

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po 

roku, w którym została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji. Wzór rozliczenia 

stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

3. W przypadku, gdy uprawniony do dotacji podmiot kończy działalność w trakcie roku budżetowego 

rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji. 

 

§ 7. 

Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega 

zwrotowi na rachunek Gminy Milanówek w terminie do 15 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych lub w przypadku gdy termin wykorzystania 

dotacji jest krótszy niż rok budżetowy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.  

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 9.  

Traci moc uchwała Nr 370/XXXI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie Miasta Milanówka.  

§ 10. 

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

Mazowieckiego. 

  

 

        Przewodnicząca 

   Rady Miasta Milanówka 
 

                                        mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 
 

Nowelizacja ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.157 ze zm.)  wprowadziła szereg zmian m. in. rozszerzyła zakres podmiotów 

mogących zakładać żłobki, kluby dziecięce i zatrudniać dziennych opiekunów. Ponadto zmieniono zapisy 

dotyczące warunków lokalowych - w żłobkach zniesiono obowiązek posiadania co najmniej dwóch 

pomieszczeń. Istotne zmiany wprowadzono także w zakresie klubów dziecięcych, w których dzieci mogą 

spędzać do 10 godzin dziennie, a nie do 5 jak było poprzednio. Ponadto zmieniły się wymogi w zakresie 

personelu, wyżywienia, uprawnień rodziców.  

Art. 60 ust 2 ww. ustawy od 1.01.2018 r. stanowi: „wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej … , w tym kategorie dzieci na które przyznawana jest dotacja określa rada gminy w drodze 

uchwały” . Jak wynika z wyżej cytowanego przepisu ustawodawca świadomie wprowadził doprecyzowanie, 

że gmina może decydować, jakie kategorie chce wesprzeć, znosząc jednocześnie zapis, który nakazywał 

gminie udzielać dotację na „każde” dziecko. 

W związku z powyższym,  proponuje się przyznać dotację na dziecko,  którego rodzice/prawni 

opiekunowie rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze 

wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do 

lat 3 mieszkańcom Milanówka. 

Z uwagi na wpływ wniosku o wpis w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez 

Burmistrza Miasta Milanówka niniejsza uchwała przewiduje rozszerzenie wobec poprzedniego katalogu 

podmiotów, którym gmina może udzielić dotacji tj. o podmioty zatrudniające dziennych opiekunów.  

Ponadto zaproponowane zostały nowe stawki dotacji: 

- w żłobku z 200 zł na 300 zł , 

- w klubie dziecięcym z 100 na 200 zł,, 

- u dziennego opiekuna 150 zł  

Przedstawiona propozycja jest uzasadniona względami społecznymi. Proponowane w uchwale 

rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców Milanówka i przyczyni się do zwiększenia dostępności do 

szeroko pojętej opieki żłobkowej, ochrony budżetów domowych młodych rodzin oraz szansy powrotu 

rodziców na rynek pracy, co uzasadnia potrzebę jej przyjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowały: K. Wąsińska-Jano, B. Ciesielka 


