
UCHWAŁA NR VI/XXXIX/339/14
RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub 
dziecięcy na terenie gminy Wisznia Mała.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zmianami), art. 60 ust. 2  ustawy z dnia 4  lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2013, poz. 1457),  Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 
na terenie Gminy Wisznia Mała 

§ 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące żłobek lub klub dziecięcy zarejestrowany w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonym przez Wójta Gminy Wisznia Mała na terenie gminy Wisznia Mała mogą ubiegać się o dotację 
celową z budżetu gminy Wisznia Mała na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa 
w ust. 1, prowadzących żłobki na terenie gminy Wisznia Mała na poziomie 400 zł miesięcznie na każde 
dziecko objęte opieką. 

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa 
w ust. 1, prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Wisznia Mała na poziomie 160 zł miesięcznie na 
każde dziecko objęte opieką. 

4.  Dotacji, o której mowa w ust. 2  i 3  udziela się począwszy od dnia 1  stycznia 2014 r. 

5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na terenie gminy Wisznia Mała żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Wisznia 
Mała, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

2) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy 

3) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego, 

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, , 

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1  - 5. 

6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.
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§ 3. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy między Wójtem Gminy Wisznia Mała 
a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.). 

2.  Umowa o której mowa w ust. 1  określi szczegółowy zakres praw i obowiązków gminy Wisznia Mała 
jako organu dotującego oraz podmiotu dotowanego w zakresie udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/XXXVII/319/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy 
na terenie gminy Wisznia Mała. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy:
M. Ottenbreit
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Wniosek o udzielenie dotacji celowej podmiotowi prowadzącemu żłobek / klub dziecięcy* 

na terenie Gminy Wisznia Mała w roku ……….. 
WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA 
UL. WROCŁAWSKA 9 
55-114 WISZNIA MAŁA 
DANE WNIOSKODAWCY – ORGANU PROWADZACEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIECY* 
Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Miejscowość: 
 

……………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy: 
 

……………………………………………………………………………………… 
Ulica  
 
……………………………………………………………………………………… 

Nr nieruchomości  
 
……………………………………………………………………………………… 

Nr lokalu 
 
………………………………………………………………………………………  

NIP  
 

……………………………………………………………………………………… 

REGON  
 

……………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail  
 

……………………………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy  
 

……………………………………………………………………………………… 
Nazwa banku i konta bankowego, na który przekazywana będzie dotacja  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DANE O ŻŁOBKU / KLUBIE DZIECIĘCYM* 
Data i numer wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa żłobka / klubu dziecięcego  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość  
 
……………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy  
 
……………………………………………………………………………………… 

Ulica  
 
……………………………………………………………………………………… 

Nr nieruchomości  
 
……………………………………………………………………………………… 

Nr lokalu  
 
……………………………………………………………………………………… 

ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI) NA OPIEKĘ W ŻŁOBKU / KLUBIE 
DZIECIĘCYM* NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU  
(liczba dzieci nie może być wyższa niż wpisana w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych )  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZOBOWIAZANIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY  
Oświadczam, że:  

1) niezwłocznie powiadomię Gminę o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na realizację umowy, w szczególności: zmian nr konta oraz 
wszelkich danych rejestrowych,  

2) co miesiąc poinformuję organ dotacyjny o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,  
3) w zakresie związanym z realizacją wniosków o dotację, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r, Nr 101, poz. 926 ze zm.),  

4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,  
5) w dniu składania wniosku nie zmienił się status prawny wnioskodawcy  

 
……………………………………………                                                                                  ………………………………….  
                Miejscowość, data                                                                                                                                         pieczęć i podpis wnioskodawcy  

* NIEPOTRZEBNE SKRESLIĆ 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/XXXIX/339/14
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 22 stycznia 2014 r.
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