
 

 

UCHWAŁA NR XI.68.2020 

RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

kluby dziecięce na terenie Gminy Wojcieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Wojcieszów dla podmiotów 

prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Wojcieszów w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko 

objęte opieką w klubie dziecięcym zamieszkałe na terenie Gminy Wojcieszów. 

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej prowadzącej na terenie gminy Wojcieszów klub dziecięcy wpisany do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych, na okres nie dłuższy niż jeden rok budżetowy. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta Wojcieszów. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat przez klub 

dziecięcy. 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Wojcieszów oraz podmiotu dotowanego w zakresie 

udzielania dotacji celowej określa umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok budżetowy. 

3. Przekazywanie dotacji będzie następowało w miesięcznych transzach. 

4. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej liczbie dzieci 

objętych opieką w klubie dziecięcym w danym miesiącu. 

5. Podmiot prowadzący placówkę składa Burmistrzowi Miasta Wojcieszów w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca informację o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu wg stanu na pierwszy dzień 

danego miesiąca. 

6. Wzór informacji, o której mowa w ust. 5 stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

7. Przekazanie dotacji, przypadającej na dany miesiąc, następuje w terminie do ostatniego dnia danego 

miesiąca na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, wskazany we wniosku o udzielenie 

dotacji. 

§ 4. Podmiot prowadzący klub dziecięcy otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej rozliczania  

na warunkach określonych w umowie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lutego 2020 r.

Poz. 1505



§ 5. Traci moc uchwała nr X.62.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce  

na terenie Gminy Wojcieszów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Łuka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.68.2020 

Rady Miasta Wojcieszów 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

 

....................................      ........................................... 

oznaczenie podmiotu              miejscowość, data 

 

        BURMISTRZ MIASTA 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie opieki w klubie dziecięcym 

prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej na rok .............. 

1. Nazwa podmiotu prowadzącego klub dziecięcy: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. Nazwa i siedziba klubu dziecięcego: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. Liczba dzieci, które mają być objęte opieką w klubie dziecięcym: 

.............................................................................................................................................. 

4. Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

                                                                                  ............................................. 

        (czytelny podpis składającego wniosek) 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1505



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.68.2020 

Rady Miasta Wojcieszów 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

....................................     .............................................. 

oznaczenie podmiotu      miejscowość, data 

 

        BURMISTRZ MIASTA 

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI 

objętych opieką w klubie dziecięcym prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

1. Nazwa podmiotu prowadzącego klub dziecięcy: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2. Nazwa i siedziba klubu dziecięcego: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3. NIP podmiotu prowadzącego klub dziecięcy: 

.............................................................................................................................................. 

4. Liczba dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym wg stanu na pierwszy dzień miesiąca: 

.............................................................................................................................................. 

  

                                                                                                   ................................................. 

(czytelny podpis składającego informację) 
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