DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 8 październikaElektronicznie
2018 podpisany
r. przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2247

Data: 08.10.2018 15:18:33

UCHWAŁA NR XLIX/388/18
RADY GMINY SANTOK
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018,
poz. 994 ze zm.) oraz art. 60 ustawy z dnia 6 marca 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2018,
poz. 603) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Santok dla
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej innych niż Gmina Santok
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Santok.
§ 2. O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w § 1, posiadające
zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta
Gminy Santok.
§ 3. 1. Dotacja celowa udzielana jest na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Santok, objęte opieką
w żłobku lub klubie dziecięcym i przeznaczana jest wyłącznie na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku lub
klubie dziecięcym.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie wydatków bieżących związanych
z prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych z wyłączeniem wydatków na żywienie,
inwestycje oraz na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy.
§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowej, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały na kwotę w wysokości
100 złotych na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Santok, objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Santok składa wniosek
o przyznanie dotacji celowej do Wójta Gminy Santok w następujących terminach:
1) na rok 2019 – nie później niż w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) na kolejne lata - nie później niż do 30 września każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Dotacja celowa ustalana jest na dany rok kalendarzowy i przekazywana w dwunastu częściach,
miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący
żłobek lub klub dziecięcy, z zastrzeżeniem, że za miesiąc grudzień zostanie przekazana do 15 grudnia i będzie
podlegała wykorzystaniu przez podmiot otrzymujący dotację do 31 grudnia roku, na który została przyznana
dotacja.
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2. Podmiot, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, a w grudniu – do
dnia 5 grudnia, przedstawia Wójtowi Gminy Santok informację o liczbie dzieci objętych opieką według stanu
na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się jako iloczyn kwoty, której mowa w § 4 oraz liczby
dzieci objętych opieką wykazanych w miesięcznej informacji, o której mowa w ust. 2.
§ 7. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do składania miesięcznych,
półrocznych i rocznych rozliczeń dotacji celowej.
2. Miesięczne rozliczenie dotacji celowej składane jest do Centrum Usług Wspólnych w Santoku
w terminie do dnia 5 następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy płatność.
3. Wzór miesięcznego rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Półroczne rozliczenie dotacji, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku, na który
została przyznana dotacja, składane jest do Centrum Usług Wspólnych w Santoku w terminie do dnia 20 lipca
roku, na który została przyznana dotacja.
5. Wzór półrocznego rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
6. Roczne rozliczenie dotacji celowej składane jest do Centrum Usług Wspólnych w Santoku w terminie do
dnia 15 stycznia roku następującego po roku, na który została przyznana dotacja.
7. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zakończy działalność w trakcie roku
budżetowego (roku, na który została przyznana dotacja), to rozliczenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej
składa w terminie 20 dni od chwili otrzymania ostatniej miesięcznej części przyznanej dotacji celowej.
8. Wzór rocznego rozliczenia określa załącznik nr 5 do uchwały.
§ 8. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na wskazany przez Centrum Usług Wspólnych
w Santoku rachunek bankowy w terminie do 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, t. j. w terminie
15 dni od końca roku kalendarzowego, na który dotacja celowa została przyznana.
§ 9. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, którym została przyznana dotacja celowa
zobowiązane są do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.).
2. Nie zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 powoduje wstrzymanie wypłaty dotacji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Kochmański
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/388/18
Rady Gminy Santok
z dnia 27 września 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok …………………
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* wraz z numerem NIP i REGON
……………………………………………………………………………….……………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego*
…..…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
……………………………….…………………………………………………………………………………….
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji celowej:
…..…………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………
5. Planowana liczba dzieci objętych opieką:
- zamieszkałych na terenie gminy Santok – ……………………………….
- zamieszkałych na terenie innych gmin – …………………………………
6. Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach:
- numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
- nazwy lub imienia nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy
- miejsca prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego
- oraz innych mających wpływ na wysokość dotacji celowej

……………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/388/18
Rady Gminy Santok
z dnia 27 września 2018r.
Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym według stanu na pierwszy dzień
miesiąca ...................................
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy:
……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………..………
2. Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego:
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………….………………………………………………………………………………………
3. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Santok objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego według
stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność: ………………………………………………….
4. Rachunek bankowy właściwy do przekazania dotacji (nazwa banku, numer rachunku bankowego):
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
.............................
(miejscowość, data)
……………………………………………………….
(telefon kontaktowy osoby sporządzającej informację)
…………………………………………….
(czytelny podpis składającego wniosek)
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/388/18
Rady Gminy Santok
z dnia 27 września 2018r.
Miesięczne rozliczenie dotacji celowej za miesiąc ...............
...............................................
(oznaczenie podmiotu)
Centrum Usług Wspólnych w Santoku
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
Miesięczne rozliczenie dotacji celowej za miesiąc ...............
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy:
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego:
………………………………………………………………………………………………………………...……
………………………….………………………………………………………………………………………..…
3. Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym w miesiącu rozliczeniowym: ...........................................................
4. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Santok uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego: ….........
5. Kwota otrzymanej dotacji celowej w miesiącu rozliczeniowym: ........................................................................
6. Kwota otrzymanej dotacji narastająco od początku roku: ...................................................................................
7. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej:
Lp.

Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej
(rodzaj dokumentu, numer, data)

Kwota wydatków
poniesionych z dotacji
celowej

1.
2.
3.
4.
……
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji celowej

.....................................................................
(czytelny podpis składającego rozliczenie)
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/388/18
Rady Gminy Santok
z dnia 27 września2018r.
...............................................
(oznaczenie podmiotu)
Centrum Usług Wspólnych w Santoku
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok
Półroczne rozliczenie dotacji celowej
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego:
……………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………….…………………………………………………………………..……………………
3. Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci w miesiącu rozliczeniowym,
ustalana na pierwszy dzień miesiąca,
którego płatność dotyczy

Kwota otrzymanej dotacji
za I półrocze
…………. roku

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
RAZEM

4. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej:
Lp.

Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej
(rodzaj dokumentu, numer, data)

Kwota wydatków
poniesionych z dotacji
celowej

1.
2.
3.
4.
……
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji celowej

…...............................................................
(czytelny podpis składającego rozliczenie)
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIX/388/18
Rady Gminy Santok
z dnia 27 września 2018 r.
Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Santok na opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 za rok .........................
1.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miesiąc

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
należnej
dotacji

Liczba dzieci
zamieszkałych
na terenie
gminy Santok
faktycznie
objętych opieką
w danym
miesiącu

Przeznaczenie
dotacji
(opisowo)

Zestawienie
faktur
i rachunków

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

Kwota wykorzystanej dotacji według faktur i rachunków ..........................................
2. Zestawienie faktur i innych dokumentów ujętych w rozliczaniu dotacji:
Lp.

Nr
dokumentu
księgowego

Data
dokumentu
księgowego

Data
płatności

Nazwa wydatku

Razem

kwota
W tym: środki
pochodzące
z dotacji

Łącznie

..............................................
(miejscowość, data)
..................................................................................
(czytelny podpis podmiotu otrzymującego dotację)

