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UCHWAŁA NR XVII.126.2017
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 ze zm.) oraz 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Do otrzymania dotacji celowej uprawnione są podmioty prowadzące na terenie Gminy Bogdaniec
żłobki lub kluby dziecięce, które zostały wpisane do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonego
przez Wójta Gminy Bogdaniec.
2. Dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bogdaniec ustala się
w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
3. Dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec ustala się
w wysokości 50,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na okres jednego roku budżetowego na wniosek
podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 udzielana jest na realizację zadań, których celem jest zapewnienie
dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, poprzez gry i zabawy
stymulujące rozwój dziecka, rytmikę, śpiew, naukę w formie zabawy, zajęcia manualne i plastyczne
zapewniające dziecku równocześnie właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniającą indywidualne
potrzeby dziecka i jego rozwój psychomotoryczny właściwy dla wieku dziecka.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznej dotacji 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 dnia 5 każdego miesiąca.
3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do comiesięcznego rozliczenia
dotacji pod względem merytoryczno-finansowym w terminie do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Wzór rozliczenia miesięcznego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozliczenie dotacji za dany rok budżetowy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany
jest złożyć w terminie do końca stycznia roku następnego.
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4. Wzór rozliczenia rocznego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Marek Adamczak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII.126.2017
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 6 lutego 2017r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy
Bogdaniec na …………… rok.
1. Dane placówki (pełna nazwa placówki i adres):
…………………………………………………………………………………..……...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……...
Forma organizacyjna: żłobek/klub dziecięcy1)
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 którym należy przekazać dotacje celową
...................................................................................................................................................................................
5. Planowana liczba 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, data
................................................................................
czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII.126.2017
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 6 lutego 2017r.
…………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego)
Wójt Gminy Bogdaniec
INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE DZIECI
według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………………… 20….. roku
1. Nazwa i adres placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Aktualna liczba dzieci w placówce: …………………………………………………………………………..

…………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis i pieczątka organu prowadzącego)
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII.126.2017
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 6 lutego 2017r.
…..……………………………….......
pieczątka organu prowadzącego
ROZLICZENIE MIESIĘCZNE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNO - FINANSOWYM
dotyczące dotacji celowej na dzieci objęte opieką żłobka/ klubu dziecięcego1
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. 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:
·
·
·
Niewykorzystana kwota dotacji w danym miesiącu

……………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………
(czytelny podpis składającego informację)
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII.126.2017
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 6 lutego 2017r.
………………………………….
pieczątka organu prowadzącego
ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY BOGDANIEC
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

Liczba dzieci
objętych opieką

Należna kwota
dotacji

Przekazana kwota
dotacji

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
4. Rozliczenie dotacji
Wykorzystana kwota dotacji ogółem w danym roku budżetowym, z tego na:
·
·
·
·
Niewykorzystana kwota dotacji ogółem w roku budżetowym
……………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………
(czytelny podpis składającego informację)
1)

niewłaściwe skreślić

