
Projekt

z dnia  20 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875), 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 2016 r. poz.157 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Łubniany dla podmiotów 
prowadzących na terenie Gminy Łubniany:

1) żłobki – w wysokości 350,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w tym również na 
dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany

2) kluby dziecięce – w wysokości 250,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, 
w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany

2. Dotacja może być wykorzystana na sfinansowanie zadań żłobka lub klubu dziecięcego określonych 
w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonego przez Wójta Gminy Łubniany.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację na dany rok budżetowy składają do Wójta Gminy Łubniany, 
nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja,

6) zobowiązanie podmiotu składającego wniosek do informowania organu dotującego o zmianach danych, 
o których mowa w pkt 1-5 powyżej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, podmiot występujący o dotację po raz pierwszy powinien 
dołączyć:

1) statut żłobka lub klubu dziecięcego,

2) regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego,

3) wykaz zatrudnionych osób wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

4) oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie 
dziecka pobieranych od rodziców / opiekunów prawnych,

5) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dotację do informowania organu dotującego o zmianach 
w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 3.
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§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z góry, w transzach miesięcznych do ostatniego 
dnia danego miesiąca na podstawie składanego co miesiąc wniosku, zawierającego informację o liczbie dzieci 
objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy należy złożyć w terminie do 10 -go dnia miesiąca według stanu 
ilości dzieci na pierwszy dzień danego miesiąca.

3. Wypłata transzy dotacji zostanie wstrzymana w danym miesiącu w przypadku, gdy podmiot prowadzący 
żłobek lub klub dziecięcy nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy w terminie określonym w ust.2.

4. Wzór wniosku o wypłatę transzy dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa  rozliczenie wykorzystanej dotacji w terminie 
do w następujących terminach:

1) od 1 stycznia do 30 czerwca roku budżetowego  - do dnia 20 lipca danego roku,

2) od 1 stycznia do 31 grudnia roku budżetowego – do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, w którym 
udzielono dotacji.

3. Wzór  rozliczenia dotacji przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/86/15  Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Łubiany.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 20 marca 2018 r.

…………………………………..

    ( Pieczęć podmiotu )

                                                           WÓJT GMINY ŁUBNIANY

      WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA KAŻDE DZIECKO OBJĘTE 
OPIEKĄ

       W ŻLOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM NA ……ROK

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i siedziba prowadzonego żłobka/ klubu dziecięcego: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych:

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką żłobka/ klubu 
dziecięcego……………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja:

………………………………………………………………………………………………………………
…..

………………………………………………………………………………………………………………
…..

6. Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1-5 oraz 
o zmianach dotyczących dokumentów, o których mowa w § 3 ust.3 do uchwały.

……………………………………..                               ………………………………………………….

( Miejscowość i data )                                                                          ( Podpis wnioskodawcy )

Id: DB3EE8DD-077C-41F9-8B89-5377839AD918. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 26 marca 2018 r.

……………………………………….

( Pieczęć podmiotu )

                                                         WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                  WNIOSEK O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY DOTACJI 

Proszę o wypłatę transzy dotacji celowej dla żłobka/ klubu dziecięcego na 
miesiąc………………..roku………………

1. Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

2. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/ klubie dziecięcym według stanu na 
dzień…………………………

wynosi …………………

…………………………                                                    …………………………………………..

(Miejscowość i data)                                                         (Pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 26 marca 2018 r.

…………………………………………

( Pieczęć podmiotu )

                                                             WÓJT GMINY ŁUBNIANY

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ DLA ŻŁOBKA/ KLUBU 
DZIECIĘCEGO

ZA OKRES OD……………………………….DO…………………………………..

1. Nazwa i adres żłobka/ klubu dziecięcego:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

2. Tabela rozliczenia:

Wydatki żłobka/ klubu dziecięcego sfinansowane z dotacji celowej w okresie od…………………do 
………………………….roku………………….

L.p. Nr faktury, rachunku lub 
innego dokumentu 
księgowego

Czego dotyczy wydatek Kwota w zł

Razem :

· Wypełnia pracownik gminy.

………………………………………….                                    
………………………………………………

( Miejscowość, data )                                                                    (Pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
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