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UCHWAŁA NR 0007.35.2019
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kargowa
Na podstawie art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kargowa mogą ubiegać się
o dotację celową z budżetu Gminy Kargowa.
2. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, mogą otrzymać dotację na dziecko objęte opieką pod
warunkiem, że dziecko zamieszkuje na terenie gminy Kargowa.
3. Dotacją celową mogą również zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są mieszkańcami, po
uprzednim podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej
dzieciom w żłobkach i klubach dziecięcych działających na terenie gminy Kargowa.
4. Dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Kargowa
ustala się w wysokości 380 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kargowa objęte
opieką.
§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przyznawana jest na okres wskazany we wniosku nieprzekraczający
12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku. Wzór wniosku o przyznanie dotacji, stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dotacja, o której mowa w § 1, przekazywana będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.
3. Wysokość miesięcznej dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy stanowi iloczyn
kwoty, o której mowa w § 1 ust. 4 oraz liczby dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień danego
miesiąca.
4. Informacje o miesięcznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym należy składać
do 5 dnia każdego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Podmioty określone w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania Gminy Kargowa
o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, na który
dotacja została udzielona. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Pokorski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.35.2019
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
miejscowość, dnia ............................................

BURMISTRZ KARGOWEJ
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .....

1. Dane placówki:
1) nazwa: …………………………………………………………………………………………………………
2) adres:…………………………………………………………………………………………………….……..
3) forma organizacyjna: żłobek / klub dziecięcy*.
2. Dane organu prowadzącego, dla którego ma być udzielona dotacja:
1) nazwa, imię i nazwisko: .....................................................................................................................................
2) adres i numer telefonu: .......................................................................................................................................
3. Numer oraz data wystawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych:
……………………………………………………………………............................……..............................
4. Numer rachunku bankowego dotowanej placówki: .......................................................................................
5. Planowana liczba dzieci w …........ roku objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego.…………………
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką
żłobka lub klubu dziecięcego, do informowania organu dotującego o zmianach numeru konta bankowego,
nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz miejsca prowadzenia
żłobka lub klubu dziecięcego.

pieczątka i podpis organu
prowadzącego żłobek/klub dziecięcy
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr 0007.35.2019
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
pieczęć organu prowadzącego
miejscowość, dnia………………..........……

BURMISTRZ KARGOWEJ
INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE DZIECI WEDŁUG STANU
NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA ……………ROKU

1. Nazwa i adres placówki ……………………………………………………
2. Aktualna liczba dzieci w placówce ogółem: ……........ z tego:
- zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa………......
- zamieszkałych na terenie innych gmin -………...… - informacje przedstawić wg poniższej tabeli

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa gminy

Liczba dzieci

pieczątka i podpis organu prowadzącego
żłobek/klub dziecięcy
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0007.35.2019
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
BURMISTRZ KARGOWEJ
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY KARGOWA NA DZIECI OBJĘTE
OPIEKĄ ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO W ……..... ROKU
1. Nazwa i adres placówki:
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Numer oraz data wystawienia zaświadczenia o wpisie do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych:
……………………………………………………………………..................................................................
3. Dane dotyczące 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 ………….roku
Kwota dotacji wykorzystanej w ………roku
Wykorzystanie dotacji w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji
w danym roku
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, jakie?
Kwota dotacji niewykorzystana, podlegająca zwrotowi do budżetu
gminy Kargowa
pieczątka i podpis
organu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy
* niewłaściwe skreślić

