UCHWAŁA NR 138/XIX/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r.
poz. 446), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz.1457 ze zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Praszka dla podmiotów prowadzących
na terenie Gminy Praszka:
1) żłobki - w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku;
2) kluby dziecięce - w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.
2. Dotacja, o której mowa w§1 ust. 1 pkt 1 i 2, zostanie powiększona o 50,00% na dziecko
niepełnosprawne objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.
3. Dotacja może być wykorzystana na sfinansowanie zadań żłobka lub klubu dziecięcego określonych w art. 10
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
§ 2. 1. Dotację celową udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonych przez Burmistrza Praszki.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy, opieki nad dzieckiem w formie żłobka, co najmniej w wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu
dziecięcego, co najmniej w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Dotację, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek
lub klub dziecięcy.
2. Podmioty ubiegające się o dotację na dany rok budżetowy, składają do Burmistrza Praszki, nie później niż do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający:
1) pełną nazwę i adres organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) pełną nazwę i siedzibę prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazywana dotacja.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 2, będzie przekazywana w transzach miesięcznych do
ostatniego dnia miesiąca, na podstawie składanego co miesiąc wniosku, zawierającego informację o liczbie dzieci,
które zostały objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.
2. Transza dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później niż do 15 grudnia.
3. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy, należy złożyć w terminie do 10-go dnia miesiąca, według stanu
ilości dzieci na pierwszy dzień danego miesiąca.
4. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie złoży w danym miesiącu wniosku o
wypłatę miesięcznej transzy w ustalonym terminie, wypłata transzy dotacji zostanie w danym miesiącu
wstrzymana.
5. Wzór wniosku o wypłatę transzy dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Ustala się następujące zasady rozliczenia dotacji:
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1) Wysokość należnej dotacji zostaje ustalona na podstawie półrocznego i rocznego rozliczenia z wykorzystanej
dotacji, złożonego do:
a) 31 lipca za okres styczeń - czerwiec,
b) 21 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji za okres styczeń - grudzień.
2. Wzór półrocznego i rocznego rozliczenia wykorzystanej dotacji przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Podmiot mający otrzymać dotację ma obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, co
umożliwi precyzyjne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy.
4. Organ prowadzący placówkę ma obowiązek zamieszczenia na dokumentach finansowo-księgowych
potwierdzających sfinansowanie wydatków ze środków z budżetu Gminy adnotacji: „Wydatek sfinansowany ze
środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Praszka w kwocie ........ zł dotyczący........(nazwa dotowanej
placówki) oraz pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby przez niego upoważnionej. ”
§ 6. Kwota dotacji udzielonej podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy, która została:
1) niewykorzystana;
2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XIX/2016
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY PRASZKA NA KAŻDE
DZIECKO OBJĘTE OPIEKĄ W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM.
…………………………………..
(Pieczęć placówki)
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Nazwa i siedziba prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
……………………………………..

………………………………………………….

(Miejscowość i data)

(Pieczęć i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 138/XIX/2016
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
WNIOSEK O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY DOTACJI
…………………………………..
(Pieczęć placówki)
Proszę o wypłacenie transzy dotacji za miesiąc .............................. roku .......................
1. Nazwa i adres organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Na dzień 01/..................../...................r. liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu
dziecięcego wynosi ogółem....................
……………………………………..

………………………………………………….

(Miejscowość i data)

(Pieczęć i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 138/XIX/2016
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
BURMISTRZ PRASZKI
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ PRASZKA DLA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO
…………………………………..
(Pieczęć placówki)
1. Nazwa i adres organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Tabela rozliczeniowa:
Lp.

1.
2.

Okres:

Liczba dzieci
korzystających
ze żłobka lub
klubu
dziecięcego

Wysokość
otrzymanej
dotacji

Przeznaczenie dotacji
(czego dotyczy)

Numer faktur,
rachunków,
innych
dokumentów

Kwota
(zł)

Styczeń - Czerwiec
Styczeń - Grudzień

- wypełnia właściwy pracownik gminy.
……………………………………..

………………………………………………….

(Miejscowość i data)

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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