
 

 

UCHWAŁA NR III/32/2018 

RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Chocz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2018 ro. poz. 603 ze zm.), Rada Miejska Gminy Chocz uchwala, co następuje: 

§ 1.  Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chocz mogą otrzymywać dotację 

celową z budżetu Gminy Chocz. 

§ 2. 1.  Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Chocz podmiotom prowadzącym 

żłobki w kwocie 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Chocz podmiotom prowadzącym kluby 

dziecięce w kwocie 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką 

§ 3. 1.  Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Burmistrzowi Gminy Chocz, nie później 

niż do 30 września poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w roku 2019 nie później, niż w terminie 21 dni od 

dnia dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wniosek zawierający: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych , 

2) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, 

3) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka 

do żłobka lub klubu dziecięcego, 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

5) nazwę lub imiona i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

6) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego 

2. Wzór wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 

do uchwały. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest 

złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. 

3. Podmioty o których mowa w §1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego 

o zmianach danych zawartych we wniosku. 

§ 4. Dotacja celowa przeznaczona jest na wydatki bieżące związane ze sprawowaniem opieki nad 

dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy, w szczególności na:¾prowadzenie zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych i edukacyjnych tj.: gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, ¾zagwarantowanie dziecku 

opieki pielęgnacyjnej. 
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§ 5. 1.  Dotacja o której mowa w §2, przekazywana będzie w miesięcznych transzach, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, a za grudzień w terminie do 15 grudnia, na podstawie przedstawionej 

organowi dotującemu informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, wg stanu na 

pierwszy dzień miesiąca. 

1. Informację zawierającą dane określone w ust. 1 podmiot dotowany składa się do dnia 10 każdego 

miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6. 1.  Podmioty, które otrzymały dotację, zobowiązane są do sporządzenia w terminie: 

a) do dnia 10 następnego miesiąca, miesięcznej informacji o wykorzystaniu dotacji – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do uchwały, 

b) do dnia 15 lipca roku bieżącego, półrocznego sprawozdania z rozliczenia dotacji – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 4 do uchwały 

c) do dnia 15 stycznia roku następnego, rocznego sprawozdania z rozliczenia dotacji – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do uchwały. 

2. W przypadku, gdy żłobek lub klub dziecięcy, któremu udzielono dotacji, kończy swoją działalność, 

sprawozdanie należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, za który przysługiwała dotacja. 

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń 

oraz korekt tych rozliczeń. 

4. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ 

dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia. 

§ 7. Dotacja, o której mowa w §2 wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w przepisach Ustawy 

o finansach publicznych. 

§ 8. 1.  Przekazane środki finansowe z dotacji, podmioty o których mowa w §1 zobowiązane są 

wykorzystać do 31 grudnia danego roku. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę. 

2. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

3. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część 

dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Jan Woldański 
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