
 

 

UCHWAŁA NR X.87.2019 

RADY GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy 

Zakrzewo dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

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

Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianą z 2019r. poz. 1309) oraz art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r. poz. 409 ze zmianą z 2019r. poz. 730) Rada Gminy 

Zakrzewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Zakrzewo mogą ubiegać się 

o dotację celową z budżetu Gminy Zakrzewo. Dotację celową mogą otrzymać podmioty wpisane do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Zakrzewo. 

§ 2. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1 może otrzymać dotację celową z budżetu gminy Zakrzewo na 

dziecko objęte opieką w żłobku, zamieszkujące na terenie gminy Zakrzewo. 

2. Dotacja, o której mowa w ust.1 może zostać przyznana również na dziecko zamieszkałe na terenie innej 

gminy niż gmina dotująca, pod warunkiem, że gmina, której mieszkańcem jest dziecko, zawrze z gminą 

Zakrzewo porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej tym dzieciom w żłobku lub klubie 

dziecięcym. 

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez żłobki opieki nad dzieckiem 

w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a przez klub dziecięcy w minimalnym wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

§ 3. 1. Ustala się wysokość miesięcznej stawki dotacji celowej udzielanej przez Gminę Zakrzewo dla 

podmiotów prowadzących żłobki w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach 

i w trybie określonym w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

i obowiązującego w danym roku kalendarzowym – na każde dziecko objęte opieką w żłobku. 

2. Ustala się wysokość miesięcznej stawki dotacji celowej udzielanej przez Gminę Zakrzewo dla 

podmiotów prowadzących kluby dziecięce w kwocie 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę i obowiązującego w danym roku kalendarzowym – na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. 

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć wniosek o udzielenie dotacji Wójtowi 

Gminy Zakrzewo, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek , o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) Nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację, 

2) Numery Regon i NIP, 
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3) Informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego zgodnie 

z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

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

3. Dotacja, o której mowa w § 1 przyznawana jest na okres jednego roku budżetowego. 

§ 5. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przedstawia organowi 

dotującemu informację o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, według stanu na 

pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres podmiotu uprawnionego do składania informacji, 

2) numery Regon i NIP, 

3) liczbę dzieci objętych opieką: 

a) zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo, 

b) zamieszkałych na terenie innej gminy. 

3. Dotacja, o której mowa w § 3, przekazywana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany 

miesiąc, po uprzednim złożeniu informacji, o której mowa w ust. 1, na wskazany numer rachunku bankowego. 

Transza dotacji za miesiąc grudzień przekazywana będzie nie później niż do 15 grudnia. 

§ 6. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy sporządza roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji, 

ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmujące informację o kwocie otrzymanej dotacji oraz faktycznej liczbie 

dzieci, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków bieżących związanych z zapewnieniem 

opieki nad dziećmi poniesionymi w danym roku. 

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Zakrzewo do dnia 20 stycznia 

następnego roku lub w przypadku, gdy podmiot kończy działalność, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej 

części dotacji. 

3. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały, zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia 

31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w tym terminie zwrócić do budżetu 

Gminy Zakrzewo – w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych. 

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub nienależnie 

podlega zwrotowi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Krzysztof Doroszuk 
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