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Poz. 1164
UCHWAŁA NR XXXI/470/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 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 2016r., poz. 157 t. j.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/450/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości, zasad
ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie
Gminy Świebodzin zmienia się:
1) w § 3 uchwały skreśla się ust. 2,
2) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„5. 1. Rozliczenie dotacji za dany rok budżetowy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa
w terminie do 15 stycznia roku następnego.
2. Wzór rozliczenia rocznego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości nastąpi zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych,
4. Niewykorzystana przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do końca roku budżetowego
część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Świebodzin w terminie do 31 stycznia roku
następnego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wacław Żurakowski
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Załącznik
do uchwały Nr XXXI/470/2017
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 28 kwietnia 2017r.
…………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego)
BURMISTRZ GMINY ŚWIEBODZIN
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZIN NA DZIECI OBJĘTE
OPIEKĄ ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO ٭W 20………. ROKU
1) Nazwa oraz adres żłobka/klubu dziecięcego:
……………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
2) Numer i data zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
……………………………………………………………………………………………………………………
3) Wysokość otrzymanej dotacji:
Miesiąc

Liczba dzieci objętych
opieką

Należna kwota
dotacji

Przekazana dotacja
(z uwzględnieniem wyrównania za dany miesiąc)

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

4) Rozliczenie dotacji:
Kwota dotacji otrzymanej w danym roku
Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku
Kwota dotacji niewykorzystanej, podlegającej zwrotowi
do budżetu Gminy Świebodzin

……………………………………
(miejscowość, data)
…………………………….……………..
(podpis i pieczątka organu prowadzącego)
*niewłaściwe skreślić

