
UCHWAŁA NR XLV/404/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 
terenie Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy Kietrz są udzielane dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Kietrz 
żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka objętego opieką.

Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego żłobek.

2. Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji.

3. We wniosku podmiot prowadzący zawiera następujące dane:

1) pełną nazwę i adres organu prowadzącego żłobek,

2) nazwę i adres żłobka,

3) planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką w żłobku,

4) nazwę i numer rachunku bankowego żłobka, na który będzie przekazywana dotacja,

5) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków.

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

5. Podstawą do obliczenia dotacji są dane zawarte w informacji o liczbie dzieci składanej przez podmiot 
prowadzący ubiegający się o udzielenie dotacji do dnia 20 każdego miesiąca, zawierającej rzeczywistą liczbę 
dzieci, które są objęte opieką w żłobkach.

6. Informację, o której mowa w ust. 5 należy złożyć na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.

Wysokość dotacji i sposób jej przekazywania

§ 3. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji udzielanej przez Gminę Kietrz dla podmiotów prowadzących 
żłobki w wysokości 450 złotych za miesiące: od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku na każde dziecko objęte 
opieką.

2. Dotacja wypłacana będzie w miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia danego miesiąca.

3. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego podmiot prowadzący zobowiązany jest powiadomić 
Burmistrza Kietrza stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 4. Podstawą rozliczenia przyznanej dotacji jest ustalenie wysokości dotacji należnej przysługującej żłobkowi, 
z uwzględnieniem liczby dzieci w poszczególnych miesiącach, w których były przekazane dotacje.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie 
wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do organu dotującego:

1) za okres styczeń - czerwiec do dnia 15 lipca danego roku,

Id: 76793062-644B-4213-AFE0-F7EB14C09F2E. Podpisany Strona 1



2) za okres styczeń - grudzień do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji.

Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Gminy Kietrz.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/404/2017

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok

Oznaczenie podmiotu prowadzącego

Wniosek o udzielenie dotacji na rok......................................................

................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres prowadzącego żłobek)

wnosi o udzielenie dotacji na rok....................................... dla...............................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby żłobka)

1. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków

.....................................................................................................................................................................

2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego żłobka, na który będzie przekazywana dotacja

.....................................................................................................................................................................

3. Planowana liczba dzieci w żłobku................................................................................................

4. Zobowiązuję się do comiesięcznego informowania Burmistrza Kietrza o zmianach zachodzących
w liczbie dzieci. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................................
(pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/404/2017

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Informacja o liczbie dzieci

.....................................................................................................................................................................

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

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

(nazwa i adres prowadzącego żłobek)

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

(nazwa i adres siedziby żłobka)

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku w miesiącu.............................................................................

.........................................................................
(pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/404/2017

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Kietrz otrzymanych w okresie 
od........................do..........................

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Kietrz dzieci objęte opieką w żłobku

Lp. Miesiąc Wysokość przyznanej dotacji Przeznaczenie dotacji, rodzaje 
wydatków (opisowo)

…………………………. ......................................................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis podmiotu prowadzącego)
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