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UCHWAŁA NR LI/608/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wieliczka
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat
3 (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 603), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) podmiocie prowadzącym żłobek - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą żłobek na terenie Gminy Wieliczka,
wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wieliczka,
2) podmiocie prowadzącym klub dziecięcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą klub dziecięcy na terenie Gminy
Wieliczka wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Wieliczka,
3) dziecku objętym opieką - należy przez to rozumieć dziecko w wieku do lat 3, zamieszkałe na terenie
Gminy Wieliczka, korzystające z opieki żłobka lub klubu dziecięcego.
§ 2. 1. Ustala się dotację celową udzielaną przez Gminę Wieliczka dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
2. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym, w szczególności prowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym
manualno-plastycznych, rytmiki, gier i zabaw.
§ 3. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, złożony
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotację celową należy wykorzystać w danym roku budżetowym.
3. Ustala się następujące zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w § 2:
1) dotacji udziela się pod warunkiem przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka przez podmiot
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oświadczenia o liczbie dzieci objętych opieką do 5 dnia miesiąca
następującego po miesiącu rozliczeniowym, za wyjątkiem oświadczenia za miesiąc grudzień, które należy
przedłożyć do dnia 20 grudnia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) dotację przekazuje się w miesięcznych transzach płatnych z dołu, do dnia 15 miesiąca następującego po
miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, na wskazany rachunek bankowy
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podmiotu prowadzącego, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci objętych opieką i stawki dotacji
celowej, za wyjątkiem dotacji za miesiąc grudzień, która będzie przekazana do dnia 30 grudnia.
4. Ustala się następujące zasady rozliczania dotacji:
1) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy dokonuje rocznego rozliczenia dotacji do dnia 15 stycznia
roku następującego po roku sprawozdawczym składając sprawozdanie merytoryczno-finansowe wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
2) w przypadku zakończenia działalności w trakcie roku przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy, który otrzymał dotację, sprawozdanie finansowo-merytoryczne należy złożyć w terminie 15 dni
od otrzymania ostatniej transzy dotacji.
5. Zwrotowi do budżetu Gminy Wieliczka w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) podlega udzielona dotacja, która
została:
1) nie wykorzystana w terminie,
2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
6. O przyznanie dotacji na kolejny rok podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą ubiegać się
po złożeniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/608/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliczka na rok .........
1. Nazwa, adres, NIP, REGON, osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego wniosek:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego, w którym prowadzona jest opieka nad dziećmi:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Numer i data wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką: ..................
4. Numer telefonu kontaktowego, adres poczty e-mail i dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach
związanych z udzieleniem dotacji:
………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do
bieżącego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych niniejszym
wnioskiem.
...............................................
miejscowość i data

.......................................................
podpis osoby składającej wniosek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/608/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
Oświadczenie o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym
w miesiącu ................... 20........ r.
1. Nazwa, adres, NIP, REGON, osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego
oświadczenie:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego, w którym prowadzona jest opieka nad dziećmi:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Ilość dzieci objętych opieką w miesiącu rozliczeniowym .................
3. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
......................................................
miejscowość i data

.............................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby
reprezentującej podmiot prowadzący żłobek/klub dziecięcy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/608/2018
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 8 maja 2018 r.
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za okres od ......................... do ......................
.............................................................
pieczęć podmiotu prowadzącego
Nazwa i adres placówki:
..........................................................................................................................................................................
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za okres od ......................... do ......................
I. Rozliczenie kwoty otrzymanej dotacji :

l.p.

imię
i nazwisko data urodzenia
dziecka

miejsce
zamieszkania

miesiące,
w których
sprawowana
była opieka
I

suma miesięcy za które została udzielona dotacja
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

stawka
dotacji za
1 mc
XI

XII

1
2
3
4
5
Razem

II. Zestawienie udokumentowanych wydatków opłaconych z dotacji:
l p. nr dokumentu

data dokumentu

rodzaj wydatku

kwota sfinansowana
z dotacji

1
2
3
4
4
Razem

III. Kwota otrzymanej dotacji .................. (słownie złotych:..............................................................................)
IV. Kwota dotacji niewykorzystanej ...............(słownie złotych: .......................................................................)
Wyjaśnienie:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
V. Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ...................(słownie złotych:
..............................................................................)
Wyjaśnienie:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.
..................................................
miejscowość i data
.............................................
czytelny podpis i pieczęć osoby reprezentującej
podmiot prowadzący żłobek/klub dziecięcy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
Tadeusz Luraniec

