DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 9 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 681

Data: 2018-03-09 14:01:28

UCHWAŁA NR XLI/334/2018
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 zm.: poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) w zw. z 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 2016 r. poz. 157 zm.: z 2017 r. poz. 60 i poz. 1428),
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki dla
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 400,00 zł na każde dziecko
objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrzeń Wielki dla podmiotów
prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki na poziomie 150,00 zł na każde dziecko
objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
3. Dotacja, o której mowa w postanowieniu § 1 ust. 1 i 2, zwiększa się o 50,00% na dziecko
niepełnosprawne objęte opieką, a zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. Dotacja, o której mowa w postanowieniu § 1 ust. 1, 2 i 3, może być udzielona na dzieci zamieszkałe
na terenie innych gmin, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia przez gminę miejsca zamieszkania dziecka,
porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki, w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom w żłobku
lub klubie dziecięcym.
§ 3. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 4. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych umowach
zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, a podmiotami prowadzącymi żłobki lub kluby dziecięce.
§ 5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki żłobki lub kluby dziecięce ubiegające się o przyznanie dotacji
celowej przedstawiają wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawierający:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
4) liczbę dzieci, które mają być odjęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego a w dniu podpisania umowy oraz
do wglądu imienną listę dzieci zapisanych;
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
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§ 6.1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w postanowieniu § 5
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
2. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Wysokość dotacji będzie zależna od liczby dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień
miesiąca, którego dotyczy płatność.
4. Informacje zawierające dane określone w ust. 3 należy składać do 10 dnia każdego miesiąca. Wzór
informacji stanowi załącznik nr 2 uchwały.
5. Podmioty określone w § 3 zobowiązane są zgłosić w ciągi 14 dni Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
wszelkie zmiany w danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§ 7. 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 rozliczenia stanowi załącznik nr 3
do uchwały.
§ 8. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2017 r. poz. 1639).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Klemens Weber
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/334/2018
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 1 marca 2018 r.
……………………………………..
(pieczęć placówki)
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok ……..
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego* …………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
…………………………………………………………………………………………….…
4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w danym roku
a) od 1 stycznia do końca sierpnia ……………...........
b) od 1 września do końca grudnia …………………..
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja
Nazwa banku ………………………………………………………………………….
Nr rachunku …………………………………………………………………………...
*-niepotrzebne skreślić

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

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

(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/334/2018
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 1 marca 2018 r.
……………………..

……………………………..

(pieczęć podmiotu)

(miejscowość i data)
ZAPOTRZEBOWANIE NA TRANSZĘ DOTACJI

Proszę o przekazanie transzy 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

..........................................................
Podpis osoby prowadzącej placówkę
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/334/2018
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 1 marca 2018 r.
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI NA KAŻDE DZIECKO
OBJĘTE OPIEKĄ W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM W ROKU ……………………
Lp.

Miesiąc

1.

Styczeń

2.

Luty

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

Sierpień

9.

Wrzesień

10.

Październik

11.

Listopad

12.

Grudzień

Wysokość przyznanej dotacji Wysokość wykorzystanej dotacji

Przeznaczenie dotacji (opisowo)

Zestawienie faktur,
rachunków, umów

……………………………………..
Podpis osoby prowadzącej placówkę

