UCHWAŁA NR III/31/18
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów
prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Zabierzów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 zm.) w związku z art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek
w kwocie 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Zabierzów.
2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały i załączników mowa jest o żłobku należy przez to
rozumieć także klub dziecięcy lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów lub dziennego opiekuna.
3. Opieka nad dziećmi powinna być prowadzona w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
w tym powinna gwarantować: właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
gry i zabawy stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku.
§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Wójta Gminy,
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały.
2. W przypadku rozpoczęcia działalności przez żłobek po terminie określonym w ust. 1 wniosek o udzielenie
dotacji winien zostać złożony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia tej
działalności.
§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zabierzów, objęte opieką
wykazywane w informacji miesięcznej, składanej przez podmiot dotowany, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca
roku, w którym przekazywana jest dotacja, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, w którym składana
jest informacja.
2. Wzór informacji o liczbie dzieci objętych opieką, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i wypłacana
w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek bankowy placówki, wskazany we wniosku o jakim
mowa w § 2.
§ 4. 1. Dotacja celowa może być wykorzystana wyłącznie na:
1) wynagrodzenie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia opieki,
2) wydatki bieżące związane z zapewnieniem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w żłobku,
3) remonty i naprawy bieżące,
4) zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do zapewnienia
prawidłowej opieki,
5) pokrycie kosztów najmu pomieszczeń zajmowanych przez żłobek.
2. Podmiot dotowany składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego
po roku, którego dotyczyła dotacja.
3. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
4. W sprawie zwrotu dotacji o jakiej mowa w niniejszej uchwale stosuje się art. 251 i art. 252 ustawy
o finansach publicznych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
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§ 6. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia
wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Zabierzów żłobki
i kluby dziecięce (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 7387 ze zm.).
2. Do rozliczenia dotacji za rok 2018 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1
3. Rozliczanie oraz udzielanie dotacji oświatowej za lata 2019 i następne będzie oparte na przepisach niniejszej
uchwały.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Krawczyk
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

…………………………

………………………………….

Pieczęć jednostki dotowanej

/data wpływu – wypełnia organ dotujący/

Wójt Gminy Zabierzów

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zabierzów
na rok ………… dla żłobka lub klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennych
opiekunów lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek*
1. Termin złożenia wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Miejsce złożenia wniosku: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów ul. Kolejowa 15.
Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennych
opiekunów/dziennego opiekuna*
.....……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………………………….……
Nazwa i adres podmiotu prowadzącego ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Numer i data wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykazu dziennych
opiekunów*
…………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, www, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Nr rachunku bankowego żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennego
opiekuna/dziennego opiekuna* na który ma być przekazywana dotacja celowa
………………………………………………………………………………………….
Planowana liczba dzieci z terenu Gminy Zabierzów, które zostaną objęte opieką
…………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązanie i oświadczenia osoby prowadzącej jednostkę:
1. Zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, objętych opieką żłobka.
2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
3. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458).

…………………............
miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić
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……………………….
pieczęć i podpis

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

…………………………

………………………………….

Pieczęć jednostki dotowanej

/data wpływu – wypełnia organ dotujący/

Informacja o liczbie dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu
zatrudniającego dziennego opiekuna/dziennego opiekuna *
w miesiącu ………………………… 20……… r.
1. Termin złożenia wniosku: do 5 dnia każdego miesiąca w roku udzielenia dotacji.
2. Miejsce złożenia wniosku: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów ul. Kolejowa 15.
1. Nazwa i adres żłobka /klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennego
opiekuna/dziennego opiekuna*
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. NIP:………………………………………………………………………………………………….
3. REGON: ……………………………………………………………………………………………..

4. Liczba dzieci z Gminy Zabierzów objętych opieką ……. według stanu na 1 dzień
miesiąca.
5. Wykaz dzieci objętych opieką zawierający: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres
zamieszkania, numer umowy z rodzicami dziecka, okres obowiązywania umowy

…………………............
miejscowość i data
*niepotrzebne skreślić
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……………………..
pieczęć i podpis

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

…………………………

………………………………….

Pieczęć jednostki dotowanej

/data wpływu – wypełnia organ dotujący/

Rozliczenie wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zabierzów
w roku kalendarzowym ………… z tytułu prowadzenia
żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna
/dziennego opiekuna*

1. Termin składania sprawozdania: do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia
dotacji.
2. Miejsce złożenia sprawozdania: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów ul. Kolejowa 15.
nazwa jednostki:

adres jednostki:

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z kwoty otrzymanej dotacji z budżetu Gminy
Zabierzów wg dowodów źródłowych:
Podstawa wydatku - dowód źródłowy

L.p.

nazwa dowodu
źródłowego

numer
dowodu
źródłowego

data
wystawienia
dowodu
źródłowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…
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Wydatek z dotacji*

pełna kwota
zobowiązania
zł:

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Rodzaj
wydatku
zgodnie z
par. 4 ust.1
uchwały
wymienionej
w
objaśnieniu

Data
wykonania
wydatku

Kwota
wydatku
zł

WYDATKI RAZEM zł:
OTRZYMANA DOTACJA zł:
RÓŻNICA zł:

Wydatki bieżące wydatkowane z otrzymanej dotacji ogółem zł:
Kwota zł dotacji niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (która podlega zwrotowi na zasadach określonych w
ustawie o finansach publicznych):

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie:

Podpis, pieczęć osoby sporządzającej zestawienie i data:

Objaśnienie: dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z
realizacją zadań określonych w §4 ust. 1 Uchwały, poniesionych w okresie roku budżetowego,
na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.
Oświadczenie osoby prowadzącej jednostkę:
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………............
miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić
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…………………….
pieczęć i podpis

