
PROJEKT 

UCHWAŁA ……………/18 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………. 2018 r. 

 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej 

rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających 

dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek 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. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603) Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

Określa się wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci oraz zasady jej rozliczania 

dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, wpisanych do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych przez Burmistrza Miasta Milanówka oraz dla podmiotów zatrudniających dziennych 

opiekunów i dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, wpisanych do 

wykazu osób zatrudniających dziennych opiekunów przez Burmistrza Miasta Milanówka. 
 

§ 2. 

Ustala się kategorię dzieci oraz  wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Milanówek dla 

podmiotów o których mowa w § 1 następująco:  

1) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek, którego przynajmniej jeden z rodziców/ 

prawnych opiekunów rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim 

ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka, objęte opieką: 

a) w żłobku - 300  zł miesięcznie, 

b) w klubie dziecięcym - 200 zł miesięcznie,  

c) dziennego opiekuna -150 zł miesięcznie. 

2) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek, którego rodzice/prawni opiekunowie nie 

rozliczają podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem 

adresu zamieszkania na terenie Milanówka, objęte opieką: 

d) w żłobku - 30  zł miesięcznie, 

e) w klubie dziecięcym - 20 zł miesięcznie,  

f) dziennego opiekuna -10 zł miesięcznie. 
 

§ 3. 

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności w zakresie 

sprawowania opieki nad dzieckiem. 

2. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej składają Burmistrzowi Miasta 

Milanówka pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Przyznanie dotacji nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 

dni od dnia złożenia wniosku na podstawie zawartej z gminą umowy. 
 

 



§ 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 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. 

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. 

 

§ 6. 

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.  

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 8.  

Traci moc uchwała Nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 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.  

 

§ 9. 

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

Mazowieckiego z mocą od 1 lipca 2018 r. 

  

 

        Przewodnicząca 

   Rady Miasta Milanówka 
 

                                        mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
W związku z uchyleniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie trzech 

paragrafów uchwały Nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 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, która wejdzie w życie od  

1 lipca br. proponuje się uchylić ją w całości i wprowadzić nową, dostosowując się do wytycznych 

otrzymanych z RIO.  

 

Na  podstawie art. 60 ust. 2 ww. ustawy podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz 

zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym 

lub u dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Nowelizacja ustawy daje możliwość radzie 

gminy określenia nie tylko wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, ale także  wybrania 

kategorii dzieci,  na które gmina będzie jej udzielać. Zniesiony został zapis, który nakazywał gminie udzielać 

dotację na „każde” dziecko.   

W związku z tym,  proponuje się przyznać dotację na dwie kategorie dzieci tj.: 

1) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek, którego przynajmniej jeden z rodziców/ 

prawnych opiekunów rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim 

ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka; 

2) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek, którego rodzice/prawni opiekunowie nie 

rozliczają podatku dochodowego 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 pojawienie się pierwszego wpisu w wykazie dziennych opiekunów prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Milanówka niniejsza uchwała przewiduje rozszerzenie wobec poprzedniego katalogu 

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

Ponadto utrzymuje się w mocy stawki dotacji dla pierwszej ze wskazanych kategorii dzieci: 

- w żłobku - 300 zł , 

- w klubie dziecięcym - 200 zł, 

- u dziennego opiekuna - 150 zł, 

oraz wprowadza nowe stawki dla pozostałych mieszkańców tj. 

- w żłobku - 30 zł , 

- w klubie dziecięcym - 20 zł, 

- u dziennego opiekuna - 10 zł. 

Ze względu na utrzymanie wyższych stawek dotacji oraz zwiększenie grupy docelowej o dodatkową 

formę opieki, proponuje się, by uchwała zaczęła obowiązywać z mocą od 1 lipca 2018 r., a koszty jej 

wdrożenia tj. ok. 68 400,00 zł do końca 2018 r., zostały pokryte z wolnych środków budżetu gminy. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowały: K. Wąsińska-Jano, B. Ciesielka 


