Projekt
z dnia 9 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
niepubliczne żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Gogolin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz w związku z art. 60 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 i 952) Rada Miejska w Gogolinie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub
zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie prowadzący działalność gospodarczą na własny
rachunek na terenie gminy Gogolin mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Gogolin.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Gogolin dla podmiotów prowadzących żłobki
na terenie gminy Gogolin w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie
gminy Gogolin.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Gogolin dla podmiotów prowadzących kluby
dziecięce na terenie gminy Gogolin w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe
na terenie gminy Gogolin.
4. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Gogolin dla podmiotów zatrudniających
dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek na
terenie gminy Gogolin w kwocie 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy
Gogolin.
5. Dotacja celowa może być udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy w wysokości i na
zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy
Burmistrzem Gogolina a podmiotami prowadzącymi niepubliczne żłobki, kluby dziecięce, podmiotami
zatrudniającymi dziennych opiekunów lub dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność gospodarczą
na własny rachunek.
§ 3. 1. Warunkiem przyznania dotacji na dany rok budżetowy jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji do
Burmistrza Gogolina przez podmiot prowadzący niepubliczny żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający
dziennych opiekunów lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Podmiot ubiegający się o dotację celową przedkłada w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w którym
otrzymuje dotację, wniosek o wypłatę miesięcznej kwoty dotacji wraz z informacją o liczbie dzieci objętych opieką
według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia miesiąca.
§ 5. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia roku następującego po
roku, w którym została udzielona dotacja, przedłożyć Burmistrzowi Gogolina roczne rozlicznie dotacji.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Id: F9493459-E3B1-4BEE-8CF2-B83CF7589B8C. Projekt

Strona 1

3. W przypadku gdy podmiot, który otrzymał dotację kończy działalność w trakcie roku, rozliczenie dotacji,
o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia
działalności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 7. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXX/323/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin (Dz.Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r., poz. 3286).
2) uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie
Gminy Gogolin. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 3 lutego 2021 r., poz. 316)
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia....................2021 r.
.........................................................
pieczęć podmiotu
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gogolin na rok ..........
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek /klub dziecięcy/ zatrudniającego dziennego
opiekuna lub dane dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek*:
........................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres (miejsce prowadzenia) niepublicznego żłobka /klubu dziecięcego/ miejsce sprawowania
opieki przez dziennego opiekuna*:
........................................................................................................................................................................
3. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką w danym roku:
........................................................................................................................................................................
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja:
........................................................................................................................................................................
5. Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach dotyczących punktów 1-4.
6. Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

....................................................................
miejscowość, data

......................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia....................2021 r.
.........................................................
pieczęć podmiotu
Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji celowej z budżetu Gminy Gogolin
1. Proszę o wypłatę dotacji celowej dla żłobka /klubu dziecięcego/ podmiotu zatrudniającego dziennego
opiekuna /dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek* za miesiąc
............................................ r.
2. Nazwa i siedziba żłobka /klubu dziecięcego/ miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*:
........................................................................................................................................................................
3. Liczba dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca wynosi .........................., w tym:
1) liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Gogolin: ................... .
2) liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin: ................... .
4. Wykaz dzieci:
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania

Gmina

5. Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
....................................................................
miejscowość, data

......................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia....................2021 r.
.........................................................
pieczęć podmiotu
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Gogolin w roku ....................
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek /klub dziecięcy/ zatrudniającego dziennego
opiekuna lub dane dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek*:
........................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres (miejsce prowadzenia) niepublicznego żłobka /klubu dziecięcego/ miejsce sprawowania
opieki przez dziennego opiekuna*:
........................................................................................................................................................................
3. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w okresie wydatkowania dotacji i kwocie otrzymanej dotacji
w poszczególnych miesiącach roku budżetowego:
Miesiąc

Liczba dzieci objętych opieką
w żłobku /klubie dziecięcym/
u dziennego opiekuna*

W tym liczba dzieci objętych
opieką w żłobku /klubie
dziecięcym/ u dziennego
opiekuna* zamieszkałych na
terenie gminy Gogolin

Kwota otrzymanej dotacji

styczeń
luty
marzec
kwieceń
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Kwota otrzymanej dotacji ogółem
4. Wydatki zrealizowane w danym roku budżetowym ze środków otrzymanej dotacji:
Lp.

Rodzaj poniesionych
wydatków

1.

Wynagrodzenia

2.

Składki naliczane od
wynagrodzeń na
ubezpieczenia
społeczne i Fundusz
Pracy
Opłaty za media

3.
4.

Nr dokumentu
finansowego

Data wykonania
wydatków

Kwota wydatków
sfinansowana
ze środków dotacji

Opłaty za dzierżawę
lub wynajem
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5.
6.

pomieszczeń
Zakup materiałów,
wyposażenia, zabawek
Pozostałe wydatki
(wymienić według
rodzaju)

7.
8.
Ogółem wysokość wydatków poniesionych w danym roku ze środków otrzymanej
dotacji
Kwota dotacji niewykorzystanej
5. Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Oświadczam, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i pobrana w odpowiedniej
wysokości.
....................................................................
miejscowość, data

......................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 60 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75
i 952) został przygotowany projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na
terenie Gminy Gogolin.
Celem i potrzebą podjęcia uchwały jest uproszczenie sposobu wnioskowania o udzielenie dotacji oraz jej rozliczania
przez podmioty niepubliczne prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniające dziennych opiekunów na
terenie Gminy Gogolin.
W uchwale zostały określone wzory wniosków dla podmiotów ubiegających się o dotację celową z budżetu gminy
Gogolin:
1) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dany rok budżetowy stanowiący, załacznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) wzór wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji celowej z budżetu Gminy Gogolin, stanowiacy załącznik nr 2
do niniejszej uchwały,
3) wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Gogolin w danym roku budżetowym
satnowiacy załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Przedstawione w uchwale działania gminy pomogą wesprzeć rodziców zamieszakłych na terenie gminy Gogolin
w procesie organizowania opieki dla dzieci w wieku do lat 3, usprawnią proces wnioskowania o przyznanie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz wykorzystania.
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