
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/483/21 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

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

żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób prowadzących 

działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Gminy Strzelin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 75 z późn. zm.) - Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

§ 1. Osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Gminy Strzelin mogą ubiegać się 

o dotację celową z budżetu Gminy Strzelin. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Strzelin dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie Gminy Strzelin w kwocie 450 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Strzelin dla podmiotów prowadzących kluby 

dziecięce na terenie Gminy Strzelin w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. 

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Strzelin dla dziennych opiekunów 

sprawujących opiekę nad dziećmi oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy 

Strzelin w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. 

4. Gmina Strzelin udziela dotacji celowej na dziecko, które stale zamieszkuje i jest zameldowane na pobyt 

stały w Gminie Strzelin. 

5. Podmiotom, o których mowa § 1 udziela się dotacji do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego 

w budżecie Gminy Strzelin na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację celową składają do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin wniosek 

o przyznanie 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. Dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności 

w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy lub dziennego opiekuna.  

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 opieki nad 

dzieckiem: 

1) w żłobku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie; 
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2) w klubie dziecięcym w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie; 

3) przez dziennego opiekuna w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie. 

§ 5. 1. Dotacja celowa przyznawana jest na okres wskazany we wniosku o udzielenie dotacji 

nieprzekraczający 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy wniosek. 

2. Dotację celową udziela się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia 

wniosku o przyznanie dotacji przez podmioty, o których mowa w § 1. 

§ 6. Dotacja, o której mowa w § 2, przekazywana jest w transzach miesięcznych w terminie do 25. dnia 

każdego miesiąca z góry, na podstawie złożonej organowi dotującemu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 

informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, w klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna. Wzór 

informacji stanowi załącznik nr 2. 

§ 7. 1 Podmiot, o którym mowa w § 1 sporządza i przekazuje podmiotowi dotującemu miesięczne i roczne 

rozliczenia otrzymanej dotacji. 

2. Rozliczenie dotacji za poprzedni miesiąc podmiot, który otrzymał dotację przekazuje w terminie do 10. 

dnia następnego miesiąca. Wzór rozliczenia dotacji za miesiąc stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

3. W terminie do dnia 10. stycznia następnego roku budżetowego podmiot, który otrzymał dotację przekazuje 

roczne rozliczenie dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

4. W przypadku zaprzestania działalności podmiot, który otrzymał dotację przekazuje rozliczenie, o którym 

mowa w ust. 3 w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej transzy dotacji. 

§ 8. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontroli wykorzystania zostaną ustalone 

w umowie, zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, o którym mowa w § 1. 

§ 9. Dotacje udzielone w 2021 r. na podstawie uchwały nr XV/145/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 

listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelin podlegają rozliczeniu na zasadach dotychczasowych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 11. Traci moc uchwała nr XV/145/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 

ustalenia wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie Gminy Strzelin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 281, poz. 5207 ze zm.). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina: 

Ireneusz Szałajko 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/483/21 

Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

                                                       

……………………………

…………………………… 

(podmiot prowadzący żłobek 

lub klub dziecięcy, dzienny 

opiekun) 

 

       

       Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE 

OPIEKI W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/PRZEZ OPIEKUNA DZIENNEGO*  

NA ROK ............... 

 

1. Nazwa i adres wnioskodawcy: osoby prowadzącej żłobek / klub dziecięcy/ dziennego 

opiekuna*  

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

 

2. Nazwa i siedziba żłobka/ klubu dziecięcego/ miejsce sprawowania opieki przez dziennego 

opiekuna*: 

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

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

 

3. Numer i data wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych 

opiekunów: 

………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką…………………………………………………… 

 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja: 

………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

………………………………..  ………………………….. 

miejscowość, data 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 pieczątka i czytelny podpis 

osoby  prowadzącej 

dotowany podmiot 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/483/21 

Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

……………………………

…………………………… 

(podmiot prowadzący  żłobek 

lub klub dziecięcy dzienny 

opiekun) 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU / KLUBIE 

DZIECIĘCYM/PRZEZ  DZIENNEGO OPIEKUNA* 
 

Proszę o naliczenie i przekazanie dotacji na miesiąc …………………………………………. 

 

 
1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego*:  

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

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

 
2. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/opiekuna 

dziennego*, właściwego do przekazania dotacji:  

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

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

3. Liczba dzieci wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ………..…..…… wynosi …..…..……… …….. 

 

W załączeniu imienny wykaz dzieci objętych opieka żłobka/ klubu dziecięcego/opiekuna dziennego 

(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w informacji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                            

pieczątka i czytelny 

podpis osoby 

prowadzącej dotowany 

podmiot 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/483/21 

Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

 

……………………………

……………………………. 

(podmiot prowadzący 

 żłobek, klub dziecięcy lub 

dzienny opiekun) 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 

 

 

Rozliczenie dotacji  za miesiąc ………………….. …….. r.  

 

Lp. Dane objęte rozliczeniem W miesiącu 

sprawozdawczym 

Narastająco od 

początku roku 

1. Liczba dzieci, na które otrzymano dotację   

1.1 - w tym liczba dzieci faktycznie objętych opieką 

w miesiącu 

  

2. Kwota otrzymanej miesięcznej   

3. Kwota należnej dotacji miesięcznej   

4. Różnica: (kwota z poz. 3 – kwota z poz. 2) 

- nadpłata do pomniejszenia kwoty dotacji za 

następny miesiąc 

- niedopłata do zwiększenia kwoty dotacji           

w następnym miesiącu 

  

 

 

 

 

……………………………. 

miejscowość, data                                                                       ……………………………………                                    

pieczątka i czytelny podpis 

osoby prowadzącej 

dotowany podmiot 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/483/21 

Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

……………………………

………………………….. 

(podmiot prowadzący  

 żłobek lub klub dziecięcy, 

dzienny opiekun) 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 

 

 
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OPIEKI W 

ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/ PRZEZ OPIEKUNA DZIENNEGO* 

ZA ROK .............. 

 

Liczba dzieci objętych opieką w każdym miesiącu otrzymania dotacji 

 

Lp. Miesiąc Faktyczna liczba dzieci objętych 

opieką 

1. Styczeń  

2. Luty  

3. Marzec  

4. Kwiecień  

5. Maj  

6. Czerwiec  

7. Lipiec  

8. Sierpień  

9. Wrzesień  

10. Październik  

11. Listopad  

12. Grudzień  

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Zestawienie poniesionych wydatków sfinansowanych z dotacji za okres 

…………………… r. 

 

Lp. Nr faktury, 

rachunku lub inny 

dokument 

potwierdzający 

poniesiony 

wydatek 

Data 

dokonania 

wydatku 

Określenie rodzaju wydatku Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami 

dotacji 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

Razem bieżący okres rozliczeniowy 

 

 

 

 

OGÓŁEM 

 

 

 

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

miejscowość, data  pieczątka i czytelny podpis osoby   

prowadzącej dotowany podmiot 
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