UCHWAŁA NR XLIV/378/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 26 marca 2018 r.
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428) Rada Miejska Gogolina
uchwala co następuje:
§ 1. 1 Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Gogolin dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Gminy Gogolin w kwocie 450 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe
na terenie gminy Gogolin.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej 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.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Gogolin dla podmiotów zatrudniających
opiekuna dziennego na terenie Gminy Gogolin lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą
na własny rachunek w kwocie 100 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy
Gogolin.
4. Dotacją celową mogą zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są mieszkańcami, po uprzednim
podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom
w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
5. Dotacje celowe, w wysokości określonej w ust. 1- 3, mogą zostać przyznane na dzieci zamieszkałe
na terenie innej gminy na zasadach określonych w porozumieniu międzygminnym.
6. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn planowanej liczby
dzieci objętych opieką i stawki miesięcznej określonej w ust. 1-3.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek
lub klub dziecięcy, lub zatrudniającego dziennego opiekuna, lub opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą
na własny rachunek.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Gogolina nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który powinien zawierać:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniającego dziennego opiekuna, lub dane
dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek.;
2) nazwę lub siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego, lub miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, lub opiekuna dziennego w danym
roku budżetowym;
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;
5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt. 1-4;
6) oświadczenie organu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym
lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek ;
7) datę sporządzenia;
8) podpis organu prowadzącego lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny
rachunek.
§ 3. 1. Dotację przekazuje się w ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
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2. Organ prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający dziennego opiekuna, lub dzienny opiekun
prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, przekazuje Burmistrzowi Gogolina w terminie do 5 dnia
każdego miesiąca informację o planowanej liczbie dzieci uczęszczającej do placówki, lub znajdujących się
pod opieką dziennego opiekuna.
3. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 4. 1. Podmiot niepubliczny prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający opiekuna dziennego,
lub dzienny opiekun prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek otrzymujący dotację z budżetu
Gminy Gogolin, sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, obejmujące informację o wysokości
otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w poszczególnych
miesiącach oraz rodzaju poniesionych wydatków.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający
dziennego opiekuna, lub opiekun dzienny prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek przedkłada
w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
4. W przypadku gdy uprawniony podmiot niepubliczny prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
lub zatrudniający opiekuna dziennego, lub opiekun dzienny prowadzący działalność gospodarczą na własny
rachunek otrzymujący dotację z budżetu Gminy Gogolin kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego
powiadamia Burmistrza Gogolina o zakończeniu działalności placówki oraz przedkłada rozliczenie otrzymanej
dotacji w terminie 30 dni od zgłoszonego w powiadomieniu dnia zakończenia działalności, za okres od początku
roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 6. Traci moc: uchwała Nr XXXVIII/375/2013 r. Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów nie publicznych
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r.
poz. 2576 i z 2016 r. poz. 2512).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Rudolf Bekiesz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/378/2018
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 26 marca 2018 r.
Wniosek
o wypłatę miesięcznej raty dotacji
………………………………………….
(pieczęć placówki)
Wniosek
o wypłatę miesięcznej raty dotacji
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniającego opiekuna dziennego lub dane
dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek*
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i siedziba żłobka lub klubu dziecięcego, lub miejsce sprawowania opieki przez opiekuna dziennego*
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Wnioskowana kwota dotacji ……………………………………………………
4. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Gogolin ……………………….
5. Liczba dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy …………………………

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania

Gmina

……………………………….
(data, miejscowość)
……………………………………..
(czytelny podpis składającego wniosek)
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/378/2018
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 26 marca 2018 r.
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI
Za ………………… rok
………………………………………….
(pieczęć placówki)
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI
Za ………………… rok
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniającego opiekuna dziennego lub dane
dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek*
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................
..........................................
2. Nazwa i siedziba żłobka lub klubu dziecięcego, lub miejsce sprawowania opieki przez opiekuna dziennego*
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................
..........................................
1. Dane o liczbie dzieci

Lp.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,
lub u dziennego opiekuna* w poszczególnych miesiącach
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Liczba dzieci

2. Wydatkowanie dotacji

Lp.
1.
2.
3.

Wydatkowanie dotacji
Kwota dotacji otrzymanej w roku budżetowym
Kwota dotacji wykorzystanej
Kwota dotacji niewykorzystanej

Id: D0A56EFF-CDA5-40DD-85E0-F0E69126CBB3. Podpisany

Kwota w złotych

Strona 1

3. Rozliczenie dotacji

Lp.

Rodzaje poniesionych
wydatków

Nr dokumentu
finansowego

Data wykonania
wydatku

Wysokość wydatków
sfinansowanych
z dotacji

4. Oświadczenia i podpisy osób reprezentujących podmiot
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że znane są mi przepisy art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110)
…………………………………..
(data, miejscowość)
…………………………………….
(pieczątka i podpis podmiotu prowadzącego))
* Niepotrzebne skreślić
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