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UCHWAŁA NR XXXVI/282/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Gminy Nekla
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o
1) podmiocie prowadzącym żłobek - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie Gminy Nekla żłobek, wpisaną do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla,
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nekla,
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
§ 2. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy mogą ubiegać się o dotację
celową z budżetu Gminy na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy, objęte opieką w żłobku.
2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy, objęte opieką w żłobku
ustala się w wysokości 350 zł miesięcznie.
3. Podmiot prowadzący żłobek na obszarze Gminy Nekla może także otrzymać dotację na dziecko
zamieszkałe poza obszarem Gminy Nekla, będące pod opieką żłobka, o ile gmina na terenie której zamieszkuje
dziecko zawrze porozumienie z Gminą Nekla w sprawie zasad finansowania opieki tego dziecka w danym
żłobku.
§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Burmistrzowi wniosek o przyznanie
dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego
o zmianach danych zawartych we wniosku.
3. Dotacja celowa zostaje przyznana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony
wniosek.
§ 4. Przyjmuje się następujące zasady udzielania dotacji:
1) wysokość miesięcznej dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek będzie stanowiła iloczyn kwoty dotacji
określonej w §2 i liczby dzieci zapisanych i objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca,
którego dotyczy dotacja. Podstawą złożenia informacji o liczbie dzieci, na które ma być udzielona dotacja,
jest karta zgłoszenia dziecka do żłobka oraz umowa zawarta z rodzicami.
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2) dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek zostanie udzielona pod warunkiem, że podmiot ten złoży do
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla informację zawierającą dane określone w pkt 1 wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 5 dnia miesiąca, którego dotyczy płatność,
3) dotacja, o której mowa w pkt 2, przekazywana będzie w terminie do 15 dnia danego miesiąca.
4) podmioty określone w §2 zobowiązane są do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy
Nekla o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w §3.
§ 5. 1. Organ prowadzący żłobek sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji – załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji,
z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz faktycznej liczby dzieci do 20 stycznia
następnego roku po roku udzielenia dotacji.
2. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Nekla placówek przez ten sam organ
prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej z nich.
3. W przypadku zaprzestania działalności, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa
w §5, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do
miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.
§ 6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub nienależnie,
podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Czesław Kozielski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/282 /2018
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji na ............. rok dla żłobka

Oznaczenie organu prowadzącego
Burmistrz
Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
Wniosek o udzielenie dotacji na ............. rok dla żłobka
I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy*:
Nazwa/imię i nazwisko*..................................................................................................................
Adres.................................................................................................................................................
II. Dane osoby reprezentującej**
Imię i nazwisko .................................................................................................................................
Tytuł prawny (pełnomocnictwo, nr aktu lub inny dokument) ...........................................................
III. Informacje o podmiocie dotowanym:
Nazwa................................................................................................................................................
Adres..................................................................................................................................................
REGON...................................................................................................................................................
IV. Nazwa banku i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego:
...........................................................................................................................................................
V. Planowana liczba dzieci: od stycznia do sierpnia ……………od września do grudnia …………….
……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis organu prowadzącego)

Zobowiązuję się do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Nekla o zmianach zachodzących
w liczbie dzieci.
……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis organu prowadzącego)

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/282 /2018
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie w żłobku (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)
za miesiąc …………………………. 20………….. roku
I. Dane organu prowadzącego:
Nazwa............................………………………………..….……….......…………………………………
Adres.………………………………………………………………. ………………………….................
II. Informacje o podmiocie dotowanym:
Nazwa............................………………………………..….……….......…………………………………
Adres.………………………………………………………………. ………………………….................
REGON……………………………………………………………. ………………………….................
III. Liczba dzieci:
Liczba dzieci ogółem:
w tym:
Liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Nekla

……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/282 /2018
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Rozliczenie dotacji otrzymanej w okresie od …………………….do ………………… przez żłobek
Numer rachunku bankowego jednostki, z którego poniesiono wydatki
……………………………………………………………………………………………………………
Termin składania rozliczenia:
- do 20 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
I. Dane organu prowadzącego:
Nazwa............................……………………..….……….......…………………………………
Adres.……………………………………………………. ………………………….................
II. Informacje o podmiocie dotowanym:
Nazwa............................……………………..….……….......…………………………………
Adres.……………………………………………………. ………………………….................
REGON…………………………………………………. ………………………….................
3. Kwota otrzymanej dotacji w okresie od ……………………….. do …..………………zł
4. Liczba dzieci dotowanego żłobka w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego
(należy podać za każdy miesiąc osobno):
Miesiąc

Liczba dzieci ogółem

w tym :
liczba zamieszkałych na terenie Gminy
Nekla

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
5. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w miesiącu rozliczeniowy
Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

1
2
3

Wyszczególnienie
Kwota dotacji otrzymana od początku roku
Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku
Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego

Kwota
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Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie

Lp

Rodzaj
dokumentu
(np. faktura/
rachunek/lista
płac/umowa)

Dokument
z dnia

Nr
dokumentu

Przedmiot
dokonanego zakupu
lub płatności
(przeznaczenie
wydatku)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

………………………………………………
data i podpis składającego rozliczenie

Wartość z
dokumentu
brutto

Kwota
rozliczona
z dotacji dla
danej
placówki

Data
dokonanej
płatności
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6. Kwota dotacji niewykorzystanych
…………………………………………………...……………………………………………
7. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis organu prowadzącego)
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