
UCHWAŁA NR XXXIX/371/18
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gorzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z 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), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Gorzyce dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gorzyce. Dotacja 
udzielana jest na okres 1 roku budżetowego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603);

2) podmiocie – należy przez to rozumieć podmioty określone w art. 8 ust. 1 ustawy;

3) jednostce – należy przez to rozumieć żłobek lub klub dziecięcy zlokalizowany na terenie Gminy Gorzyce 
i prowadzony przez podmioty, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały;

4) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową udzielaną z budżetu Gminy Gorzyce, o której mowa 
w § 1 uchwały;

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce, który jest organem uprawnionym do udzielania, 
rozliczania i kontroli dotacji o której mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Ustala się wysokość miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Gminę Gorzyce dla podmiotów 
prowadzących jednostki, na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gorzyce, w następującej wysokości:

1) 150 zł na dziecko objęte opieką w żłobku, do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok 
życia;

2) 300 zł na dziecko objęte opieką w żłobku, od początku roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok 
życia;

3) 150 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 
3 rok życia;

4) 300 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, od początku roku szkolnego, w którym dziecko 
ukończy 3 rok życia.
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§ 4. 1. Dotacji udziela się na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji, który podmiot prowadzący 
jednostkę składa do Urzędu Gminy Gorzyce.

2. Wypłata pierwszej transzy dotacji będzie miała miejsce w terminie określonym w umowie, o której  
mowa w § 17 uchwały.

§ 5. Wysokość miesięcznej transzy dotacji wyliczana jest jako iloczyn liczby dzieci objętych opieką, 
wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 7 uchwały i miesięcznej stawki określonej w § 3 uchwały.

§ 6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Podstawą udzielenia miesięcznej transzy dotacji jest wniosek składany przez uprawniony podmiot do 
25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który ma być wypłacona transza dotacji.

§ 8. Wzór wniosku, o którym mowa w § 7, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacja o której mowa w § 1, określona na podstawie § 5, będzie przekazywana w 12 transzach 
w terminie do pierwszego roboczego dnia miesiąca, którego dotyczy miesięczna transza dotacji.

§ 10. 1. Podmiot prowadzący jednostkę jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznej informacji 
o sposobie wykorzystania udzielonej transzy dotacji w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, na który udzielono transzy dotacji.

2. Wzór informacji o sposobie wykorzystania miesięcznej transzy dotacji określa załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 11. Miesięczna transza dotacji nie zostanie wypłacona w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku, 
o którym mowa w § 7  lub zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 12. Podmiot prowadzący jednostkę zobowiązany jest do:

1) wykorzystania udzielonej dotacji do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym udzielono dotacji,

2) zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w odniesieniu do terminu określonego w pkt 1 uchwały do dnia 
31 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona.

§ 13. Podmiot prowadzący jednostkę jest zobowiązany do składania rocznego rozliczenia z wykorzystania 
otrzymanej dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona 
dotacja.

§ 14. Podmiot który kończy działalność składa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
zakończenia działalności, pisemne roczne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji.

§ 15. Wzór rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 16. Środki przekazane w ramach dotacji a niewykorzystane w całości w okresie, na który została 
udzielona dotacja, bądź jeśli zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa 
w art. 10 ustawy oraz jeśli środki zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi 
do budżetu Gminy Gorzyce w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

§ 17. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 4 zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji pomiędzy 
Gminą Gorzyce a uprawnionym podmiotem na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

§ 18. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
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§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/371/18 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

W N I OS E K  
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY 

GORZYCE DLA PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK 

LUB KLUB DZIECIĘCY  

W ……. ROKU  
 

(wg l iczby dziec i  określonej  w rejestrze ż łobków i  k lubów  dziecięcych,  aktualnej  

na dzień składania  wniosku)  
 

1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy: 
 

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

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

2. Adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, numer telefonu: 
 

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

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

3. Nazwa i siedziba żłobka lub klubu dziecięcego: 
 

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

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

4. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonego przez Gminę Gorzyce: 
 

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

5. Planowana liczba dzieci z terenu Gminy Gorzyce, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym na dzień składania wniosku: 
 

 liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym* do końca roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 3 rok życia  -  …….... dzieci, 

 liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym* od początku roku szkolnego, 

w którym dziecko ukończy 3 rok życia - ………. dzieci. 
 

6. Nazwa i numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja celowa z budżetu 

Gminy Gorzyce: 
 

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

                                

 

7. Imię i nazwisko, telefon oraz adres e – mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek 

lub klub dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji.  
 

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

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

8. Oświadczam, że: 

1) niezwłocznie poinformuję o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, 

2) w dniu składania wniosku nie zmienił się status prawny wnioskodawcy. 
 

………………………………………  ……………………………………… 
miejscowość, data     pieczątka i podpis wnioskodawcy 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/371/18 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

W N I OS E K  
O UDZIELENIE MIESIĘCZNEJ TRANSZY DOTACJI 

CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GORZYCE DLA PODMIOTU 

PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY  

ZA MIESIĄC …………….. ……..  ROKU 
 

(wg l iczby dziec i  określonej  na dzień składania wniosku )  

 

1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy: 
 

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

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

2. Adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, numer telefonu: 
 

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

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

3. Nazwa i siedziba żłobka lub klubu dziecięcego: 
 

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

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

4. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym* do końca roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 3 rok życia: ………………….………. 

5. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym* od początku roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 3 rok życia: ……………………….…. 

 

………………………………………  ……………………………………… 
miejscowość, data     pieczątka i podpis wnioskodawcy 

_________________________________________________________ 
(wypełnia organ udzielający dotacji) 

 

Obliczenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji na miesiąc ……………………. 20……. r. 

 

1. 150 zł na dziecko objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym*, do końca roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 3 rok życia: 
 

150,00 zł x ………………………… =……………………….………… 
Miesięczna stawka dotacji na dziecko x ilość dzieci = wysokość kwoty dotacji 

 

2. 300 zł na dziecko objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym*, od początku roku szkolnego, 

w którym dziecko ukończy 3 rok życia: 
300,00 zł x………………………… =……………………….………… 
Miesięczna stawka dotacji na dziecko x ilość dzieci = wysokość kwoty dotacji 

 

……………………………………………….. 
pieczątka i podpis przedstawiciela organu udzielającego dotacji 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/371/18 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

I N FOR M A C JA  M I ES I Ę C ZN A  
WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ 

Z BUDŻETU GMINY GORZYCE  

W MIESIĄCU …………………  
 

1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*: 
 

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

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

2. Adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*, numer telefonu: 
 

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

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

 

3. Nazwa i siedziba żłobka/klubu dziecięcego*: 
 

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

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

 

4. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym* oraz wysokość 

otrzymanej i wykorzystanej miesięcznej dotacji: 
 

Liczba dzieci Kwota otrzymanej dotacji 
Kwota wykorzystanej 

dotacji 

   

 

5. Miesięczne wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków, 

finansowanych w ramach otrzymanej dotacji): 
 

Lp. 
Rodzaje wydatków 

finansowanych z dotacji 

Nr dokumentu 

finansowego 

Data dokonania 

wydatku 

Wysokość poniesionych 

wydatków 

1     

2     

3     

…     

OGÓŁEM:  

KWOTA NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI OGÓŁEM:  

 

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

 

………………………………………  ……………………………………… 
data, pieczątka i podpis osoby sporządzającej       data, pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 

rozliczenie wykorzystanej dotacji 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/371/18 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

R O ZL I C ZE N I E  R OC ZN E  
WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ 

Z BUDŻETU GMINY GORZYCE  

W ROKU …………………  
 

1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*: 
 

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

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

2. Adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*, numer telefonu: 
 

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

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

 

3. Nazwa i siedziba żłobka/klubu dziecięcego*: 
 

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

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

 

4. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym* oraz wysokość 

otrzymanej i wykorzystanej rocznej dotacji: 
 

Lp. Miesiąc Liczba dzieci 
Kwota otrzymanej 

dotacji 

Kwota wykorzystanej 

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:   

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 3105



5. Roczne wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków, 

finansowanych w ramach otrzymanej dotacji): 
 

Lp. 
Rodzaje wydatków 

finansowanych z dotacji 

Nr dokumentu 

finansowego 

Data dokonania 

wydatku 

Wysokość poniesionych 

wydatków 

1     

2     

3     

4     

…     

OGÓŁEM:  

KWOTA NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI OGÓŁEM:  

 

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

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 
data, pieczątka i podpis osoby sporządzającej       data, pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę 

rozliczenie wykorzystanej dotacji 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 3105


		2018-05-09T11:54:49+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




