
 

 

 UCHWAŁA Nr X/41/2019 

 RADY GMINY ŁĘCZYCE 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla dzieci objętych opieką 

w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznana jest dotacja  

 

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

z 2019r., poz. 506) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.) Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następu: 

§ 1.  

Uchwała określa wysokość, zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką 

w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Gminy Łęczyce, w tym określenia kategorii dzieci na które 

przyznawana jest dotacja. 

§ 2.  

1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, wynosi 

250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. 

2. Dotacja, o której mowa przysługuje na każde dziecko posiadające miejsce zamieszkania na terenie 

Gminy Łęczyce, korzystające z opieki w żłobku lub klubie dziecięcym. 

3. Dotacją celową, o której mowa w § 2 ust. 1 mogą zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są 

mieszkańcami, po uprzednim podpisaniu porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki z Gminą, w której 

zamieszkuje dziecko. 

§ 3.  

1. Dotacja udzielana jest na wniosek złożony przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy 

i wpisany do rejestru żłobków prowadzonego przez Wójta Gminy Łęczyce, nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku wniosek powinien być złożony w okresie 

6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 4.  

1. Dotacja przyznawana jest na rok budżetowy i wypłacana na wskazany rachunek bankowy podmiotu, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym 

że za grudzień do dnia 15 grudnia. 

2. Dotacja powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia roku budżetowego, na który została przyznana. 

§ 5.  

1. Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 składa w terminie do 7 dnia każdego miesiąca informację 

o rzeczywistej liczbie dzieci objętych opieką, według stanu na 1 dzień miesiąca. 

2. Dotacja jest obliczana jako iloczyn liczby wskazanych dzieci, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 oraz 

kwoty przysługującej na dziecko objęte opieką, o której mowa w § 2 ust. 1. 

3. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Łęczyce, a podmiotem 

prowadzącym, o którym mowa w § 3 ust. 1, w oparciu o art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.). 

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6.  

1. Podmiot otrzymujący dotację, zobowiązany jest przekazać organowi dotującemu do dnia 20 stycznia 

roku następnego rozliczenie dotacji za rok poprzedni. 

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce 

Tomasz Białobrzeski
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr X/41/2019 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

 Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy na terenie 

Gminy Łęczyce w roku .................. 

 URZĄD GMINY W ŁĘCZYCACH 

 UL. DŁUGA 49 

 84-218 ŁĘCZYCE 

 DANE WNIOSKODAWCY 

 Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej 

 Miejscowość  Kod pocztowy 

 Ulica  Nr nieruchomości  Nr lokalu 

 NIP  REGON 

 Adres e-mail  telefon kontaktowy 

 Nazwa banku i nr  konta bankowego, na który przekazywana będzie dotacja 

 DANE O ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM 

 Data i numer wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 Nazwa żłobka 

 Miejscowość  Kod pocztowy 

 Ulica  Nr nieruchomości  Nr lokalu 

 PLANOWANA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W OKRESIE WNIOSKOWANEJ 

DOTACJI 

 

 ZOBOWIĄZANIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 

 

 
……………………………………………                                                       …………………………………. 
 Miejscowość, data                                                                                        Pieczęć i  podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr X/41/2019 Rady Gminy Łęczyce 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

………………………………………………… 

Pieczątka organu prowadzącego żłobek 

 INFORMACJA O RZECZYWISTEJ  LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU  W 

 KLUBIE DZIECIĘCYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ ........ ………………… ............R. 

 

 

 L.p. Imię i nazwisko dziecka  Data urodzenia  Adres zamieszkania 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ………………………………   

 Miejscowość, data 

 ……………………………… 

 Pieczęć i podpis dyrektora żłobka 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3089



 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr X/41/2019 

z dnia 28 maja 2019 r. 

…………………………………………. 

 Pieczątka organu prowadzącego żłobek 

 

 ROZLICZNIE OTRZYMANEJ DOTACJI CELOWEJ NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 ZA OKRES OD …………….. DO …………….. . 

1. Nazwa i adres instytucji prowadzącej opiekę nad dziećmi do lat 3  

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

2. Liczba dzieci objętych opieką w poszczególnych miesiącach według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca 

 Miejsce 

zamieszkania 

dziecka 

 Liczba dzieci w poszczególnych  miesiącach 

 I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

 Gmina 

Łęczyce 

            

 Inna gmina             

 

 3.  Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym …………..……………… 

 4.  Kwota dotacji wykorzystanej w okresie rozliczeniowym ………………………. 

 5.   Wykorzystanie dotacji: 

 Wydatki bieżące  Kwota wydatków w okresie rozliczeniowym 

 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  

 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych  

 Zakup usług  

 Wyposażenie  

 Inne (wymienić jakie)…………………………..  

 Razem:  

 ………………………………   

 Miejscowość, data   

 

 ……………………………… 

 Pieczęć i podpis dyrektora żłobka 
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