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UCHWAŁA NR 0007.483.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Do otrzymania dotacji celowej uprawnione są podmioty prowadzące na terenie gminy Sulechów
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów, zwane dalej „podmiotami prowadzącymi”.
2. Dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sulechów ustala się w wysokości
300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
3. Dotację celową dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Sulechów ustala się
w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
4. Dotację celową dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Sulechów ustala
się w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko powierzone opiece.
5. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, dotyczą dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sulechów.
§ 2. 1. Dotację celową udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego, złożony nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z tym że podmiot prowadzący, który rozpoczyna
prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennych opiekunów w danym roku kalendarzowym
składa wniosek nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru
prowadzonego przez Burmistrza Sulechowa .
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego,
2) miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego lub usług dziennego opiekuna,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna,
5) nazwę i numer rachunku bankowego żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennych
opiekunów, na który ma być przekazywana dotacja,
6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach liczby dzieci objętych
opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna,
7) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, na który ma być przekazywana dotacja,
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b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego,
c) miejsca prowadzenia dotowanej działalności.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Wysokość miesięcznej dotacji dla podmiotu prowadzącego stanowi iloczyn kwoty, o której mowa
w § 1 ust. 2, 3 lub 4 oraz liczby dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego w danym miesiącu
ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej przez placówkę w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do składania comiesięcznych sprawozdań merytorycznofinansowych w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca. 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 inna niż liczba dzieci przyjęta do wyliczenia dotacji wskazanej w informacji,
o której mowa w § 3 ust. 2, kwota dotacji na miesiąc następny zostanie odpowiednio zmniejszona lub
zwiększona.
3. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do złożenia rozliczenia dotacji za dany rok budżetowy.
Rozliczenie powinno zawierać:
1) informację o liczbie dzieci objętych opieką w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego,
2) wskazanie kwoty dotacji przekazanej oraz ustalenie wysokości należnej dotacji celowej,
3) informację o wydatkach sfinansowanych w ramach dotacji celowej.
4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała NR 0007.35.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 353 z późn. zm.)
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sulechowie
Barbara Suwała
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.483.2018
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………….…
…………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
BURMISTRZ SULECHOWA
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………….…
1. Dane placówki (pełna nazwa i adres):
……………………………………………………………..…………………………………………………
….………………………………………………………..……………………………………...……………
Forma organizacyjna: żłobek/klub dziecięcy/podmiot zatrudniający dziennych opiekunów*
2. Dane podmiotu prowadzącego, dla którego ma być udzielona dotacja:
a) nazwa podmiotu prowadzącego, imię i nazwisko*:
…………………………………………………………………………………………………………….
b) adres i numery telefonów:
……………………………………………………………………………………………………………………...
c) osoba do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………...…
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji żłobków / klubów dziecięcych:
………………………………………………………………………………………………………………..
4. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanej placówki:
………………………………………………………………………………………………………………..
5. Planowana liczba dzieci w …………… roku objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego
opiekuna: ………………………
Niniejszym zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o liczbie dzieci objętych opieką
żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, do informowania organu dotującego o zmianach numeru
konta bankowego, nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego oraz miejsca prowadzenia
działalności.

……………………………………
(miejscowość, data)
 ٭niewłaściwe skreślić

………………………………………….............
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.483.2018
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE DZIECI
…………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
BURMISTRZ SULECHOWA
INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE DZIECI
(WEDŁUG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA ………… 20….….. ROKU)
1. Nazwa i adres placówki:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Liczba dzieci w placówce: ……………………….

……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………….............
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.483.2018
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE DOTYCZĄCE DOTACJI CELOWEJ DLA
PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY LUB ZATRUDNIAJĄCY
DZIENNYCH OPIEKUNÓW
…………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
BURMISTRZ SULECHOWA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE DOTYCZĄCE DOTACJI CELOWEJ DLA
PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY LUB ZATRUDNIAJĄCEGO
DZIENNYCH OPIEKUNÓW*
ZA MIESIĄC ……………….. 20……….ROKU
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 wskazaną w pkt 2 i 3 wynika z:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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 ubezpieczenia
społeczne, Fundusz Pracy)
- wydatki eksploatacyjne
- zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków
pielęgnacyjnych
- remonty i naprawy bieżące
- koszty administracyjne
- inne wydatki (należy określić rodzaj)
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Niewykorzystana kwota dotacji w danym miesiącu
(przechodząca do wykorzystania w kolejnym okresie)

……………………………………
(miejscowość, data)

 ٭niewłaściwe skreślić

…………………………………………....
........
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu
prowadzącego)

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–7–

Poz. 155

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.483.2018
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 16 stycznia 2018 r.
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW PODMIOTU
PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY LUB ZATRUDNIAJĄCY DZIENNYCH
OPIEKUNÓW
…………………………………
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
BURMISTRZ SULECHOWA
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW PODMIOTU
PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY LUB ZATRUDNIAJĄCEGO DZIENNYCH
OPIEKUNÓW*
W 20………. ROKU
1. Nazwa oraz adres podmiotu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków / 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, z tego na:
- wynagrodzenia pracowników
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)
- wydatki eksploatacyjne
- zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków pielęgnacyjnych
- remonty i naprawy bieżące
- koszty administracyjne
- inne wydatki (należy określić rodzaj)
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Kwota dotacji niewykorzystanej, podlegającej zwrotowi do budżetu Gminy
Sulechów

……………………………………
(miejscowość, data)
 ٭niewłaściwe skreślić

………………………………………….............
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu prowadzącego)

