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UCHWAŁA NR XLII.347.2013
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Do otrzymania dotacji celowej uprawnione są podmioty prowadzące na terenie Gminy Zielona Góra
żłobki lub kluby dziecięce, które zostały wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Wójta Gminy Zielona Góra.
2. Dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zielona Góra ustala się
w wysokości 100zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
3. Dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra ustala się
w wysokości 50zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
przedstawiony Wójtowi Gminy Zielona Góra nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach w liczbie dzieci objętych
opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
7) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek lub klub
dziecięcy.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa
w § 1 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie
klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznej dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy jest iloczynem
kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 lub 3 oraz liczby dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień
danego miesiąca.
2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego w danym miesiącu ustala się na podstawie
pisemnej informacji, złożonej przez placówkę w terminie do 5 każdego miesiąca.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 powinna zawierać:
1) imię i nazwisko dziecka objętego opieką,
2) datę urodzenia dziecka,
3) aktualny adres zamieszkania dziecka.
4. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do składania comiesięcznych
sprawozdań merytoryczno-finansowych w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wzór
sprawozdania określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci objętych opieką w danym miesiącu, wynikająca ze sprawozdania,
o którym mowa w ust. 1, będzie odbiegała od liczby przyjętej do wyliczenia dotacji wskazanej w informacji,
o której mowa w § 4 ust. 2, kwota dotacji na miesiąc następny obejmie odpowiednio potrącenie lub dopłatę
różnicy za miesiąc poprzedni.
3. Rozliczenie dotacji za dany rok budżetowy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany
jest złożyć w terminie do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenie powinno zawierać:
1) informację o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w każdym miesiącu roku kalendarzowego,
2) ostateczne ustalenia należnej i przykazanej dotacji celowej,
3) informację o wydatkach poniesionych w ramach dotacji celowej.
4. Wzór rozliczenia określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi po weryfikacji, czy poniesione wydatki, wskazane w rozliczeniu,
są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji. O wyniku weryfikacji rozliczenia wraz z określeniem
ewentualnych dopłat lub potrąceń podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zostanie poinformowany na
piśmie, w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 3.
6. Niewykorzystana przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do końca roku budżetowego
części dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.
§ 6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Zielona Góra
a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, która określi sposób jej wypłaty i kontroli.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVIII.232.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r. poz. 214).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Rusiński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.347.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2013r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
na terenie Gminy Zielona Góra na ……… rok.

1. Dane placówki
Pełna nazwa placówki:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres placówki:
……………………………………………………………………………………………………………
Forma organizacyjna: żłobek / klub dziecięcy*
2. Dane organu prowadzącego
Nazwa, imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
……………………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotacje celową
……………………………………………………………………………………………………………
5. Planowana liczna dzieci w …….… roku objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego: …………….....
6. Osoba reprezentująca podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązuje się do:
1) comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką żłobka lub klubu
dziecięcego,
2) informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

…………………………, …………………..
miejscowość
_____________________
* niewłaściwe skreślić

data

………………………………………………
czytelny podpis i pieczątka
organu prowadzącego
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.347.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2013r.
……………………………………..
pieczątka organu prowadzącego

Informacja
o liczbie dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego*
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ………………………. 20 ….. roku

1. Nazwa i adres placówki
……………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…
2. Wykaz dzieci uczęszczających do placówki

Nazwisko i imię

Lp.

Data urodzenia

Adres zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
…

…............................................................
(miejscowość, data)

_____________________
* niewłaściwe skreślić

…............................................................
(czytelny podpis składającego informację)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII.347.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2013r.
…………………………………..
pieczątka organu prowadzącego

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe
dotyczące dotacji celowej na dzieci objęte opieką żłobka/klubu dziecięcego*
za miesiąc ………………. 20..…r.

1. Nazwa i adres placówki
………………………………………………………………………………………………..……….……...……
……………………..…………………………………………………………………………….…………………
2. Liczba dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, wskazana w informacji złożonej w dniu
…………………

3. Faktyczna liczba dzieci objętych opieką w danym miesiącu

4. Różnica między liczbą dzieci w pkt 2 i 3 wynika z …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……………..
i dotyczy dzieci:

Lp.
1.
2.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Adres zamieszkania

Data objęcie dziecka
opieką żłobka
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5. Rozliczenie dotacji
Kwota dotacji otrzymanej w danym miesiącu
Kwota dotacji niewykorzystanej z miesiąca poprzedniego
Razem kwota dotacji do wykorzystania
Kwota dotacji wykorzystanej w danym miesiącu ,
z tego na:


wynagrodzenia pracowników



pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie
społeczne, Fundusz Pracy)



wydatki eksploatacyjne



zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków
pielęgnacyjnych



remonty i naprawy bieżące



koszty administracyjne



inne, jakie?

Niewykorzystana kwota dotacji w danym miesiącu
(przechodząca do wykorzystania w kolejnym okresie)

…............................................................
( miejscowość, data)

_____________________
* niewłaściwe skreślić

…............................................................
(czytelny podpis składającego informację)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII.347.2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 grudnia 2013r.

…………………………………..
pieczątka organu prowadzącego

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Zielona Góra
na dzieci objęte opieką żłobka/klubu dziecięcego*
w ………… roku
1. Nazwa i adres żłobka
…………………………………..…………………………………………………………………………….….
……………………..………………..……………………………………………………………………………
2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
………………..…………………………………………………………………………………………………..
3. Wysokość otrzymanej dotacji:

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

Liczba dzieci objętych opieką

Należna kwota dotacji

Przekazana dotacja
(z uwzględnieniem wyrównania za
dany miesiąc)
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4. Rozliczenie dotacji

Kwota dotacji otrzymanej w danym roku
Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku,
z tego na:


wynagrodzenia pracowników



pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne,
Fundusz Pracy)



wydatki eksploatacyjne



zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków
pielęgnacyjnych



remonty i naprawy bieżące



koszty administracyjne



inne, jakie?

Kwota dotacji niewykorzystanej, podlegającej zwrotowi do budżetu
Gminy

…............................................................
( miejscowość, data)

_____________________
* niewłaściwe skreślić

…............................................................
(czytelny podpis składającego informację)
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