
UCHWAŁA NR XLVI/650/18
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 603)

Rada  Gminy  Jasienica
u c h w a l a :

§ 1. 1. Podmioty prowadzące niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy i posiadające wpis do Rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Jasienica, mogą ubiegać się o przyznanie 
dotacji celowej z budżetu Gminy Jasienica.

2. Ustala się wysokość dotacji udzielonej przez Gminę Jasienica:

1) dla podmiotów prowadzących żłobki – w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką 
w żłobku, zamieszkałe na terenie Gminy Jasienica.

2) dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy – w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte 
opieką w klubie dziecięcym, zamieszkałe na terenie Gminy Jasienica.

3. Dotację, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na sprawowanie opieki nad dzieckiem, prowadzenie zajęć 
opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych z wyłączeniem wydatków związanych z wyżywieniem 
i wydatków poniesionych na inwestycje.

4. Dotacji, o której mowa w ust. 1 udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 
dziecięcy na terenie Gminy Jasienica, złożonego do Wójta Gminy Jasienica nie później niż do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2018 jest złożenie wniosku 
w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się następujące zasady udzielania dotacji:

1) Dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych zostanie udzielona pod warunkiem, że podmiot prowadzący 
żłobek lub klub dziecięcy  złoży  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do Wójta gminy Jasienica 
informację o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką, zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, według 
stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Wzór informacji o liczbie dzieci stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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2) Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego 
dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, z tym, że dotacja 
na miesiąc grudzień przekazana będzie w terminie do 15 grudnia.

3) Podmiot, któremu została udzielona dotacja zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wójta 
Gminy Jasienica o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

§ 3. 1. Podmiot, któremu została udzielona dotacja zobowiązywany jest wykorzystać otrzymaną dotację do 
dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej do tego 
terminu należy zwrócić do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedłożyć roczne rozliczenie dotacji do 15 stycznia 
roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona lub w przypadku zakończenia działalności 
w trakcie roku budżetowego, w terminie 15 dni od zakończenia działalności.  Rozliczenie poniesionych 
wydatków należy sporządzić według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Batelt
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/650/18

Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 czerwca 2018 r.

………………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego

żłobek/klub dziecięcy*)

WÓJT GMINY JASIENICA

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jasienica na sprawowanie opieki nad

dziećmi do lat 3 
na okres ………………………………………..w roku budżetowym……………………………

1. Nazwa i adres oraz siedziba podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* (telefon, e-mail, fax):

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

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

2. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*:

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

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

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

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

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w okresie wnioskowanej dotacji.

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

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

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

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

……………………………… ……………………………
(miejscowość i data) (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

*niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/650/18

Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 czerwca 2018 r.

………………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego

żłobek/klub dziecięcy*)

WÓJT GMINY JASIENICA

INFORMACJA
o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym*

w miesiącu………………………………………….

Oświadczam, że na dzień……………………………………. roku w żłobku/klubie dziecięcym*

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

…………………………………………………………………………………………………………….…
(nazwa i adres)

objętych opieką jest ……………………………… dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica.

Poświadczam aktualność prawa żłobka/klubu dziecięcego do otrzymywania dotacji i w/w informacji.

……………………………… ……………………………
(miejscowość i data) (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

*niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/650/18

Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 czerwca 2018 r.

………………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego

żłobek/klub dziecięcy*)

WÓJT GMINY JASIENICA

ROZLICZENIE
Dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3

W żłobku/klubie dziecięcym* :…………………………………………………………………………......

Adres:………………………………………………………………………………………………………

Prowadzonym przez: …………………………………………………………………………………..……

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

Za okres …………………………………………………..w roku budżetowym………………………….

Liczba dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego*

l.p. Miesiąc Liczba dzieci Kwota otrzymanej dotacji
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

RAZEM:

1. Miesięczna stawka na jedno dziecko……………………………………………………......……….zł.

Słownie:…………………………………………………………………………………………............…

2. Całkowita kwota dotacji celowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym……………….......…...zł.

Słownie:…………………………………………………………………………………………............…

3. Dotacja należna (na podstawie liczby dzieci)………………………………………………........…..zł.

Słownie:…………………………………………………………………………………………............…

4. Różnica: dotacja otrzymana – dotacja należna …………………………………………….......…...zł.

Słownie:…………………………………………………………………………………………............…

5. Wykorzystanie dotacji:
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- dotacja wykorzystana:…………………………………………………………………….......…….........zł.

- dotacja niewykorzystana:……………………………………………………………………..............….zł.

Data dokonanego/planowanego zwrotu dotacji:………………………………………......….........……

- dotacja pobrana nienależna lub w nadmiernej wysokości:……………………………….................….zł.

Data dokonanego/planowanego zwrotu dotacji:…………………………………………...............……

Wykaz dowodów księgowych potwierdzających sfinansowanie wydatków podmiotu w ramach dotacji 
celowej, przekazanej przez Gminę Jasienica.

l.p. Rodzaj i numer
dowodu księgowego

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego

Nazwa 
kosztu

Kwota 
(zł)

Z tego środków 
pochodzących 

z dotacji

Data zapłaty

OGÓŁEM DOTACJA WYKORZYSTANA:

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………..............

Sporządził:…………………………………………………………………………………………...........…

……………………………… …………………………….....
(miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

*niewłaściwe skreślić
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