
UCHWAŁA NR IV/13/2014

RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594, 1318, z 2004 r. poz.379, 1072) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457)

Rada Gminy Dwikozy uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dwikozy dla podmiotów prowadzących żłobki 

na obszarze Gminy Dwikozy w kwocie 250 zł. (słownie zł. dwieście pięćdziesiąt 00/100) miesięcznie na każde 

dziecko objęte opieką.

§ 2. 

1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, przedstawiony Wójtowi Gminy 

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

2. Wniosek o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 należy składać w terminie do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o przyznanie dotacji na rok 2015 należy złożyć po wejściu w życie niniejszej uchwały.

4. Przyznana dotacja będzie obowiązywała od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

§ 3. 

1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Dwikozy jako organu dotującego oraz podmiotu 

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

będzie określać umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok kalendarzowy.

§ 4. 

1. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała liczbie dzieci objętych opieką 

w żłobku w danym miesiącu.

2. Podmiot prowadzący żłobek składa do Wójta Gminy Dwikozy do 15 dnia każdego miesiąca informację 

o liczbie dzieci uczęszczających do placówki w danym miesiącu, według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.1) 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana na wskazany numer rachunku bankowego do 

ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia z otrzymanej 

dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji celowej.

6. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do złożenia 

rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności w terminie do 

15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

1) Zmieniony Postanowieniem Nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Gminy w Dwikozach z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Legislatora uchwały Nr IV/13/2014 Rady 

Gminy w Dwikozach w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki.
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7. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

8. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia 

31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie zwrócić do budżetu Gminy 

Dwikozy zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.).

§ 5. 

W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem pobraniem nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Dwikozy, zgodnie z art. 252 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 Dwikozy.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Dwikozach

Marek Kozieł
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….......................................................................... 
/piecz�� podmiotu prowadz�cego �łobek / 

Wójt Gminy Dwikozy 

ul. Spółdzielcza 15 

27-620 Dwikozy 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z bud�etu Gminy Dwikozy na sprawowanie opieki nad dzie�mi 

do lat 3, na okres …................................................... w roku bud�etowym …............................ 

1. Nazwa i adres oraz siedziba podmiotu prowadz�cego �łobek  (telefon, e-mail, fax) 

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

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

2. Nazwa i adres �łobka : 

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

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

3. Numer i data wydania za�wiadczenia o wpisie do rejestru �łobków: 

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

4. Planowana liczba dzieci obj�tych opiek� w okresie wnioskowanej dotacji: ….............. 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma by� przekazana dotacja: 

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

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

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

miejscowo��, data 

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

piecz�� i podpis wnioskodawcy 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 29 grudnia 2014 r.
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….......................................................................... 
/piecz�� podmiotu prowadz�cego �łobek / 

Wójt Gminy Dwikozy 

ul. Spółdzielcza 15 

27-620 Dwikozy 

Informacja o liczbie dzieci obj�tych opiek� w �łobku  

w miesi�cu …......................................................... 

Na dzie� ....................................................... roku w �łobku  zapisanych jest ogółem 

….................................... dzieci.  

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

miejscowo��, data 

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

Piecz�� i podpis wnioskodawcy 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2014

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 29 grudnia 2014 r.
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Zmieniony Postanowieniem Nr 1/2015 Przewodnicz cego Rady Gminy w Dwikozach z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sprostowania 

oczywistej omy ki pisarskiej powsta ej przy przepisywaniu do Legislatora uchwa y Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Dwikozach w sprawie 

okre lenia wysoko ci, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadz cych obki.



….......................................................................... 
/piecz�� podmiotu prowadz�cego �łobek / 

Wójt Gminy Dwikozy 

ul. Spółdzielcza 15 

27-620 Dwikozy 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej

na sprawowanie opieki nad dzie�mi do lat 3 za okres …............................ w roku …................ 

1. Liczba dzieci w �łobku  w poszczególnych miesi�cach:

Miesi�c Liczba dzieci 

1 2 

Stycze�

Luty 

Marzec 

Kwiecie�

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpie�

Wrzesie�

Pa�dziernik 

Listopad 

Grudzie�

2. Miesi�czna stawka na jedno dziecko: …...................................................................... zł 

słownie: ......................................................................................................................... 

3. Całkowita kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym: …......................... zł 

słownie: …........................................................................................................................ 

4. Dotacja nale�na (na podstawie  liczby dzieci) …............................................. zł 

słownie: …........................................................................................................................ 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2014

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 29 grudnia 2014 r.
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5. Wykorzystanie dotacji: 

− dotacja wykorzystana do ko�ca trwania umowy: ….............................................. zł 

− dotacja niewykorzystana: …................................................................................... zł  

data dokonanego / planowanego zwrotu dotacji
*
 …................................................. zł 

− dotacja pobrana nienale�nie lub w nadmiernej wysoko�ci: …............................... zł 

data dokonanego / planowanego zwrotu dotacji
*
 …................................................. zł 

6. Wykaz dowodów ksi�gowych potwierdzaj�cych sfinansowanie wydatków bie��cych 

podmiotu w ramach dotacji celowej, przekazanej przez Gmin� Dwikozy: 

Lp.
Rodzaj i numer dowodu 

ksi�gowego 

Data 

wystawienia 
Data zapłaty Kwota zł 

W tym 

z dotacji w zł 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OGÓŁEM  DOTACJA  WYKORZYSTANA

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

sporz�dził: ….................................................... 

data: ….............................................................. …............................................................. 

piecz�� i podpis osoby upowa�nionej

���������������������������������������� �������������������
�
�Niepotrzebne skre�li��
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