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UCHWAŁA NR XLV/255/18
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2018r., poz. 603) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Do otrzymania dotacji celowej uprawnione są podmioty prowadzące na terenie Gminy Strzelce
Krajeńskie żłobki lub kluby dziecięce, wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez
Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
2. Dla podmiotów prowadzących żłobki ustala się dotację celową w wysokości 100 zł miesięcznie na
dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
3. Dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce ustala się dotację celową w wysokości 50 zł miesięcznie
na dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
4. Dotacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą zostać przyznane również na dziecko zamieszkałe poza
Gminą Strzelce Krajeńskie, pod warunkiem wcześniejszego podpisania porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki nad tym dzieckiem pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie, a gminą właściwą dla miejsca
zamieszkania dziecka.
§ 2. 1. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce udzielana jest na pisemny
wniosek tego podmiotu.
2. Dotacja przyznawana jest na okres wskazany we wniosku, nieprzekraczający 12 miesięcy, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia.
3. Dotacja przysługuje od pierwszego dnia miesiąca wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji, nie
wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od
dnia złożenia wniosku.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy żłobka lub klubu dziecięcego, wskazany we wniosku.
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy
zobowiązany jest powiadomić pisemnie o zmianie Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań żłobka lub klubu dziecięcego, w szczególności
zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, uwzględniających indywidualne
potrzeby dziecka.
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§ 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 żłobka lub klubu dziecięcego
w danym miesiącu.
2. Liczbę dzieci objętych opieką w danym miesiącu ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej
przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, według stanu na
pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
3. W przypadku gdy dziecko zostanie objęte opieką w trakcie miesiąca, podmiot prowadzący żłobek lub
klub dziecięcy składa korektę informacji, o której mowa w ust. 2. Dotacja na dziecko objęte opieką w trakcie
miesiąca przysługuje w pełnej wysokości.
4. Dotacja będzie przekazywana z dołu, do końca miesiąca, zgodnie ze złożoną informacją o liczbie dzieci.
5. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację z budżetu Gminy, zobowiązany jest złożyć jej rozliczenie za dany rok
budżetowy, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, na który dotacja była udzielona.
2. W przypadku gdy żłobek lub klub dziecięcy, na który przyznawana jest dotacja, kończy swą działalność
w trakcie roku budżetowego, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia Burmistrza
o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie 14 dni od zgłoszonego
w zawiadomieniu dnia zakończenia działalności, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia
zakończenia działalności.
3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 6. Dotacja w części niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie
bądź w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
§ 7. Traci moc uchwała nr XLIV/349/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada
2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 2563).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jadwiga Janusz
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLV/255/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 26 kwietnia 2018r.
.....................................................................
miejscowość, data
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na rok ..............
1. Dane placówki (pełna nazwa i adres):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Dane podmiotu prowadzącego (nazwa/imię, nazwisko i adres):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Planowana liczba dzieci w roku, którego dotyczy wniosek: ................................................................................
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację:
...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................
podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLV/255/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 26 kwietnia 2018r.
.....................................................................
miejscowość, data
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Informacja
o liczbie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu .................................... ............. roku
1. Nazwa i adres placówki:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Liczba dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca: .........................., w tym:
1) zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie: ..................................................................................
2) zamieszkałych na terenie innych gmin ..........................................................................................................

........................................................................................
podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV/255/18
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 26 kwietnia 2018r.
.....................................................................
miejscowość, data
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Rozliczenie
dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przekazanej w ................ roku
1. Nazwa i adres placówki:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji:
I
II
III
IV
V
VI

Liczba dzieci w okresie sprawozdawczym w poszczególnych
miesiącach

VII
VIII
IX
X
XI
XII

Kwota otrzymanej dotacji łącznie
Kwota dotacji należnej (wynikająca z liczby dzieci)
Kwota wydatków poniesionych z dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi
3. Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji:
Numer
Data
rachunku,
wystawienia Pełna kwota
faktury lub
Lp.
dokumentu zobowiązania
innego
wskazanego z dokumentu
dowodu
w kol. 2
księgowego
1
2
3
4

Przedmiot dokonanego zakupu
lub płatności
5

Kwota
Data
płatności
dokonanej w ramach
płatności otrzymanej
dotacji
6

7

Razem ze środków dotacji
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: ................................................................................................................................

.........................................................................................
podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący

