
UCHWAŁA NR XXXV/186/2018
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce na terenie Gminy Jordanów Śląski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603)

Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1. Podmioty prowadzące klub dziecięcy na terenie Gminy Jordanów Śląski mogą otrzymać dotację 
celową z budżetu Gminy Jordanów Śląski na dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Jordanów 
Śląski.

§ 2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Jordanów Śląski dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce w kwocie 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie 
dziecięcym.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Wójtowi Gminy Jordanów Śląski wniosek 
o udzielenie dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

2. Podmioty, o których mowa w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego 
o zmianach danych zawartych we wniosku.

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej transzy dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 oraz liczby 
dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. W przypadku błędnego podania liczby dzieci będącej podstawą do naliczenia dotacji podmiot dotowany 
zobowiązany jest do złożenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu błędu.

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie następuje 
w terminie określonym w § 5 ust. 1.

4. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty i wykorzystania ustala się w umowie zawartej pomiędzy 
Gminą Jordanów Śląski, a podmiotem prowadzącym formę opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wymienionym 
w § 1.

§ 5. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 20 stycznia roku następnego 
po roku, w którym została udzielona dotacja przedkładać roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
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2. W przypadku gdy podmiot prowadzący klub dziecięcy kończy swoją działalność w trakcie trwania roku 
kalendarzowego zawiadamia Wójta o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności za okres od początku roku kalendarzowego do dnia 
zakończenia działalności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
M. Cholewa
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXV/186/2018 

Rady Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 24 lipca 2018 r. 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski 

na rok …………… 
 

 

1. Nazwa lub nazwisko i imię podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego 

dziennego opiekuna*……………………………………………………………................................. 

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

2. Dane: 

a) siedziba/adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego 

opiekuna*……………………………………………………………………………………….. 

 

b) forma organizacyjna opieki: żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnienie dziennego 

opiekuna*…………………………………………………………................................................ 

 

c) numer i data wpisu żłobka, klubu dziecięcego do rejestru lub do wykazu dziennych 

opiekunów*………………………………………………………………………………………. 

 

d) REGON …………………………………………….. NIP ………………………….…………... 

 

e) numer telefonu ………………………… e-mail………………………………………................ 

 

3. Nazwa i numer rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja 

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

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

 

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubu dziecięcym lub u dziennego opiekuna 

ogółem: …………………… 

 

 

 

 

…………………………………….                                                      ………...……………………… 
                 (miejscowość i data)                                                                                                          (czytelny podpis składającego wniosek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXV/186/2018 

Rady Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 24 lipca 2018 r. 

 

 

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej w roku…………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, adres żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna) 

 

 

1. Wysokość otrzymanej dotacji: 

 

Lp. Miesiąc Liczba dzieci Kwota otrzymanej dotacji 

 

1 Styczeń   

2 Luty   

3 Marzec   

4 Kwiecień   

5 Maj   

6 Czerwiec   

7 Lipiec   

8 Sierpień   

9 Wrzesień   

10 Październik   

11 Listopad   

12 Grudzień   

RAZEM   

 

 

2. Wykorzystanie dotacji: 

 

L.p. 

Określenie 

poniesionych 

wydatków 

 

Rodzaj i nr 

dokumentu 

finansowego 

 

Data 

wykonania 

wydatku 

 

Kwota w jakiej 

płatności 

sfinansowano 

środkami 

z dotacji 

1     

2     

3     

…     

 

 

 

…………..………………………..                              ..……………………………………………... 
                  (miejscowość i data)                                                             (czytelny podpis i pieczątka osoby/organu prowadzącego) 
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