
UCHWAŁA NR XXII/151/2016
RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i 
kluby dziecięce na terenie Gminy Lubiewo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 60 ustawy z   dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2013r., poz. 1457) Rada Gminy Lubiewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce  na terenie Gminy Lubiewo  mogą ubiegać się o 
 dotację celową z budżetu Gminy Lubiewo.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki na 
terenie Gminy Lubiewo w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie na każde dziecko objęte 
opieką zamieszkałe na terenie Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w 
placówce.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących kluby 
dziecięce na terenie Gminy Lubiewo w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu 
dziecka w placówce.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na terenie Gminy Lubiewo żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Lubiewo 
wniosek o udzielenie dotacji, nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. W przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego w roku 2017 uprawnione podmioty mogą złożyć 
wniosek o udzielenie dotacji nie później niż na jeden miesiąc przed rozpoczęciem działalności.

3. O przyznanie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie 
Gminy Lubiewo mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej), które dokonały wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonych przez Wójta Gminy Lubiewo.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy następujący po roku w którym złożono wniosek lub od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione 
jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

3. Udzielenie dotacji poprzedzone zostanie sprawdzeniem przez Wójta Gminy Lubiewo danych zawartych 
we wniosku, o którym mowa w § 2.
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§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do 20 
dnia danego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w zależności od rzeczywistej 
liczby dzieci objętych opieką w placówce.

2. Uprawniony podmiot przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, 
wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z rzeczywistym imiennym wykazem dzieci objętych 
opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

3. Rzeczywistą liczbę dzieci  ustala się wg stanu na dzień złożenia wniosku o dotację w miesiącu, na który 
przysługuje dotacja.

§ 5. 1. Dotacja celowa powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania z rozliczenia dotacji, 
w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Lubiewo w terminie do 31 
stycznia następnego roku.

§ 6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności danych zawartych w wykazach, o których 
mowa w § 4 ust. 2, z danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Winowiecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/151/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 września 2016 r.

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

/oznaczenie podmiotu/                                                                        /miejscowość i   data/

Wójt Gminy Lubiewo

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO 

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  NA ROK …………..

1) Nazwa i adres żłobka

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

2) Dane podmiotu prowadzącego żłobek

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

3) Numer idata wpisu żłobka do rejestru żłobków iklubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy 
Lubiewo:

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

4) Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek, właściwego do przekazania dotacji:

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

5) Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku

……………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że znane mi są przepisy o   odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, o   
których mowa w   ustawie z   dnia 17 grudnia 2004 r. o   odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z  2013r. poz. 168)

…………………………………………………

/czytelny podpis składającego wniosek/

Załączniki: 1. Kopie deklaracji rodziców dot. zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/151/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 września 2016 r.

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

/oznaczenie podmiotu/                                                                           /miejscowość i   data/

Wójt Gminy Lubiewo
WNIOSEK

O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY DOTACJI CELOWEJ
NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE
I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZA MIESIĄC 

…………..

1) Nazwa i adres żłobka

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

2) Dane podmiotu prowadzącego żłobek

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

3) Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek, właściwego do przekazania dotacji:

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

4) Liczba dzieci wg stanu na  dzień złożenia wniosku wynosi:…………….……………………..

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………...........………………

/czytelny podpis składającego wniosek/

Zał. Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego w miesiącu wnioskowanej 
dotacji

IMIENNY WYKAZ DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO W 
MIESIĄCU………………………..

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia
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…
…………………………………………

/Pieczątka i podpis osoby składającej wniosek/

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 3413



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/151/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 września 2016 r.

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

/oznaczenie podmiotu/                                             /miejscowość i data/

Wójt Gminy Lubiewo

ROCZNE ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO

OTRZYMANEJ W ROKU ……………….

1. Nazwa i adres żłobka:

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

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek:

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

3. Liczba dzieci w żłobku: ……………..

Lp. Wyszczególnienie Ilość dzieci objętych opieką 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
4. Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka:

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Okres objęcia opieką

…..
5. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej:

Lp. Zestawienie wydatków poniesionych na działalność żłobka/klubu 
dziecięcego*

Kwota wydatków 
poniesionych

z dotacji celowej
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1. Rodzaje wydatków sfinansowanych zdotacji objętej rozliczeniem:
Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, itp.
Wynajem pomieszczeń
Pozostałe wydatki (wskazać, jakie)
-…………………………………………………………….
- ……………………………………………………………

2. Suma wydatków sfinansowanych z dotacji
3. Kwota dotacji niewykorzystanej

6. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji

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

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

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

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że środki otrzymane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Lubiewo 
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

………………………………………………………

/czytelny podpis podmiotu prowadzącego placówkę/

…………………………………….

/miejscowość i data/
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