
UCHWAŁA NR XVIII/126/12
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania 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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje : 

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

a) żłobki – w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku przy pełnym 
wymiarze opieki wynoszącej 10 godzin dziennie, 

b) kluby dziecięce – w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym 
przy pełnym wymiarze opieki wynoszącej 5 godzin dziennie. 

2. W przypadku sprawowania opieki w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze krótszym, dotacja 
celowa będzie ustalana proporcjonalnie do liczby godzin opieki od kwot dotacji określonych w ust. 1. 

3. Dotacja nie przysługuje, jeżeli wymiar opieki nad dzieckiem wynosi mniej niż: 

a) 5 godzin dziennie w żłobkach, 

b) 3 godziny dziennie w klubach dziecięcych. 

4. Dotacji udziela się począwszy od 1 stycznia 2013r.. 

§ 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 przedstawiają Wójtowi Gminy Łubniany, nie później niż do 
dnia 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, 
o których mowa w pkt 1 – 5. 

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

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) statut żłobka lub klubu dziecięcego, 

2) regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego, 

3) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego, 
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4) oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/ z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu 
dziecięcego, 

5) wykaz zatrudnionych osób wraz z informacją o ich wykształceniu, 

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

4. Wniosek o dotację na 2013r. winien być złożony w terminie do 30 września 2012r.. 

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych 
w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie 
transzy, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. 

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy winien być złożony w terminie do 5 dnia następnego 
miesiąca wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców /opiekunów prawnych/ oraz 
oświadczenia o ilości dni pracy żłobka w danym miesiącu. Transza dotacji będzie pomniejszona o każdy 
dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w stosunku do liczby dni, w których żłobek 
lub klub był czynny w danym miesiącu . 

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

4. Wypłata dotacji zostanie wstrzymana w danym miesiącu w przypadku, gdy podmiot prowadzący 
żłobek lub klub dziecięcy nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą 
obecności dzieci podpisaną przez rodziców /opiekunów prawnych/ w terminie określonym w § 4 ust. 
2 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany . 

§ 6. 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 Rady Gminy Łubniany 

                                               Nr XVIII/126/12 z dnia 25.06.2012 r.  

 

____________________ 

        Pieczęć placówki 

 

Łubniany, dnia _______________ 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy__________ 

 

 

 

1. Nazwa  podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy* _________________________.. 

    _________________________________________________________________________ 

 

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego* ____________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

 

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

 dziecięcych _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w ______ roku: ___________________________ 

  

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja: 

  __________________________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

             Pieczątka i podpis wnioskodawcy 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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                                                                           Załącznik nr 2 

                                                                           do Uchwały Rady Gminy Łubniany 

                                                                           Nr XVIII/126/12 z dnia 25.06.2012 r.  

 

 

 

_____________________ 

         Pieczęć placówki 

 

Łubniany, dnia _______________ 

 

 

 

Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji 

 

 

Proszę o przekazanie transzy dotacji na miesiąc ____________roku _________________ 

 

1. W miesiącu __________________ roku___________________ żłobek ( klub dziecięcy ) 

 był czynny przez ___________ dni . 

2. W załączeniu  lista obecności  dzieci w żłobku ( klubie dziecięcym )  w miesiącu    _____________ 

roku ___________  

 

 

 

 

__________________________________ 

    Podpis osoby prowadzącej placówkę 
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