
 

UCHWAŁA NR XLVII/365/2018 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski 

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

z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 60 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala,  

co następuje: 

§ 1.1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Tarnów Opolski dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Gminy Tarnów Opolski w kwocie 400,00 zł miesięcznie na każde 

dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Tarnów Opolski dla podmiotów 

prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów Opolski w kwocie 400,00 zł miesięcznie  

na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

§ 2.1. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały, składa 

się do Wójta Gminy Tarnów Opolski nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

3. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Dotacja za grudzień będzie przekazywana do 15 grudnia. 

4. Wysokość dotacji będzie zależna od liczby dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy 

dzień miesiąca, którego dotyczy płatność. 

5. Informacje zawierające dane określone w ust. 4 należy składać do 10 dnia każdego miesiąca. 

Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 uchwały. 

§ 3. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia roku następnego 

po roku, w którym została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji. Wzór stanowi 

załącznik nr 3 uchwały. 

§ 4. Dotacja, o której mowa w § 1, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.). 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

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

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Rudolf Urban 
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……………………………. 

                       (miejscowość i data) 

………………………………….... 

(pieczęć podmiotu prowadzącego) 

 

        Wójt Gminy Tarnów Opolski 

 

 

ZAPOTRZEBOWANIE O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ RATY DOTACJI 

 

Proszę o przekazanie dotacji za miesiąc ………………………...…………………... roku……………………….. 

Na dzień 01/ ……………../……………r. w żłobku / klubie dziecięcym jest objętych opieką ogółem 

………………….. dzieci.  

 

Imienny wykaz dzieci korzystających ze żłobka / klubu dziecięcego na dzień 01/…………..../……………..r. 

Lp. Nazwisko i imię dziecka Data urodzenia Adres zamieszkania 

1.    

 

 

 

        …………………………………………….. 

          (podpis osoby prowadzącej placówkę) 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/365/2018

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 lipca 2018 r.
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………………………………………... 

         (miejscowość i data) 

…………………………….. 

(pieczęć podmiotu prowadzącego) 

 

        Wójt Gminy Tarnów Opolski 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………………… 

 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy 

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

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

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

 

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji żłobków / klubów dziecięcych: 

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

 

3. Planowana liczba dzieci w ………….… roku objętych opieką żłobka / klubu dziecięcego 

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

 

4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja: 

 

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………… 

 

Nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       ……………………………………………… 

         (podpis osoby prowadzącej placówkę) 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/365/2018

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 lipca 2018 r.
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……….……………………………. 

                       (miejscowość i data) 

……………………………………….... 

(pieczęć podmiotu prowadzącego) 

 

        Wójt Gminy Tarnów Opolski 

 

 

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY TARNÓW OPOLSKI PODMIOTU 

PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK / KLUB DZIECIĘCY ZA ………….rok 

 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego: 

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

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

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

 

2. Wysokość otrzymanej dotacji: 

 

Lp. Nazwa miesiąca Liczba dzieci objętych opieką z żłobku / klubu dziecięcym 

1. Styczeń  

2. Luty  

3. Marzec  

4. Kwiecień  

5. Maj  

6. Czerwiec  

7. Lipiec  

8. Sierpień  

9. Wrzesień  

10. Październik  

11. Listopad  

12. Grudzień  

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/365/2018

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 lipca 2018 r.
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3. Rozliczenie dotacji: 

 

Lp. Miesiąc Wysokość 

przyznanej dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej dotacji 

Przeznaczenie 

dotacji 

(opisowo) 

Zestawienie faktur, 

rachunków, umów 

1. Styczeń     

2. Luty     

3. Marzec     

4. Kwiecień     

5. Maj     

6. Czerwiec     

7. Lipiec     

8. Sierpień     

9. Wrzesień     

10. Październik     

11. Listopad     

12. Grudzień     

 

4. Oświadczenia i podpisy osób reprezentujących podmiot: 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczam, że znane są mi przepisy art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).   

                               

 

 

……………..……………………………….. 

          (podpis osoby prowadzącej placówkę) 
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