
 

 

UCHWAŁA NR XL/445/2014 

RADY GMINY WIELKA WIEŚ 

z dnia 30 września 2014 roku 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2013 r.,  poz. 1457) - Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie gminy Wielka Wieś 

mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy Wielka Wieś na każde dziecko w wieku do lat 3, objęte 

opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna. 

2. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów, 

o których mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Wielka Wieś dla podmiotów, 

o których mowa w § 1, prowadzących żłobki na terenie gminy Wielka Wieś 

w kwocie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Wielka Wieś dla podmiotów, o których 

mowa w § 1, prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Wielka Wieś w kwocie 100 zł miesięcznie na 

każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. 

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Wielka Wieś dla podmiotów, o których 

mowa w § 1, zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Wielka Wieś w kwocie 100 zł 

miesięcznie na każde dziecko objęte opieką przez opiekuna.. 

4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1-3 przeznacza się na dofinansowanie zapewnienia dziecku 

opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, 

w tym zajęć manualno-plastycznych oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęć zabawowych 

z elementami edukacji 

z uwzględnieniem wieku dziecka. 

5. Dotacja, o której mowa w ust. 4, udzielana jest na rok kalendarzowy, na każde dziecko objęte opieką, 

zameldowane na terenie Gminy Wielka Wieś. 

6. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci 

objętych opieką i miesięcznych kwot, o których mowa w ust. 1-3. 
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§ 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej przedstawiają 

Wójtowi Gminy Wielka Wieś pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej do 30 września roku 

poprzedniego. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Podmioty, o których mowa w §1, zobowiązane są do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Wielka 

Wieś o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Wielka Wieś jako organu dotującego oraz podmiotu 

dotowanego w zakresie udzielania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, 

będzie określać umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok budżetowy. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 1, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca przedstawia Wójtowi Gminy Wielka Wieś informację o liczbie dzieci objętych opieką, według stanu 

na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. 

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca, z tym, że transza za grudzień będzie przekazana w terminie do dnia 

15 grudnia, na wskazany przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych 

opiekunów rachunek bankowy, po uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką. 

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów sporządza 

roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o której mowa w § 2, ujęte 

w zbiorczym zestawieniu z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymywania 

dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Wielka Wieś do dnia 

20 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja lub 

w przypadku, gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku budżetowego, w terminie 

20 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji. 

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś 

 

 

Krystyna Sułko 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/445/2014 

Rady Gminy Wielka Wieś 

z dnia 30 września 2014 r. 

………………………………….. 

pieczątka podmiotu 

W N I O S E K 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ROK ………… 

1. …………………………………………………………………………………………………………….....

...... 

nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego 

opiekuna 

2. ………………………………………………………………………………………………………………

…... 

siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego 

opiekuna 

3. ………………………………………………………………………………………………………………

…... 

adres prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu  zatrudniającego dziennego opiekuna 

4. ………………………………………………………………………………………………………………

…... 

forma organizacyjna opieki: żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnianie dziennego opiekuna 

5. …………………………………………………………………………………………………………………... 

numer i data wpisu żłobka, klubu dziecięcego do rejestru lub do wykazu dziennych opiekunów 

prowadzonego przez Wójta Gminy Wielka Wieś 

6. ………………………………………………………………………………………………………………

…... 

planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna 

7. ………………………………………………………………………………………………………………

…... 

nazwa i numer rachunku bankowego żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennego 

opiekuna, na który ma być przekazana dotacja 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

………………………………………………..                 

…………………………………………………….. 

(miejscowość i data)                                                                (czytelny podpis składającego wniosek) 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś 

 

 

Krystyna Sułko 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/445/2014 

Rady Gminy Wielka Wieś 

z dnia 30 września 2014 r. 

………………………………….. 

pieczątka podmiotu 

I N F O R M A C J A 

o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką 
w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego opiekuna# 

w miesiącu ………………… roku …………… 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna¹ 

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………... 

2. Liczba dzieci objętych opieką wg stanu na 1 dzień 

miesiąca:………………………………………………….. 

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

(miejscowość i data)                                                                (czytelny podpis składającego wniosek) 

______________________________ 

¹ niepotrzebne skreślić 

  
 Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś 

 

 

Krystyna Sułko 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/445/2014 

Rady Gminy Wielka Wieś 

z dnia 30 września 2014 r. 

………………………………….. 

pieczątka podmiotu 

R O Z L I C Z E N I E 

wykorzystania dotacji w roku ………… 

Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna¹ 

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………… 

Tabela 1. Dotacja otrzymana 

 Lp.  Miesiąc  Liczba dzieci w miesiącu  Kwota otrzymanej dotacji … zł² 

x liczba dzieci 

 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       

______________________________ 

¹ niepotrzebne skreślić 

² proszę wpisać kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1, 2 lub 3 uchwały 
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Tabela 2. Dotacja wykorzystana 

 Lp.  Określenie poniesionego 

wydatku (opisowo) 

 Rodzaj i nr dokumentu 

finansowego 

 Data 

dokonania 

wydatku 

 Kwota, w jakiej płatność 
sfinansowano środkami 

z dotacji 

 1.             

 2.             

 3.             

 4.             

 5.             

 6.             

 ….             

 Razem kwota wykorzystanej dotacji    

 Kwota dotacji niewykorzystanej (kwota z tabeli 1 z poz. Razem „kwota otrzymanej 

dotacji” minus kwota z tabeli 2 z poz. Razem „kwota wykorzystanej dotacji”). 

   

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

……………………………………………….. 

(miejscowość i data)                                                               (czytelny podpis składającego wniosek) 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś 

 

 

Krystyna Sułko 
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