
UCHWAŁA NR IV/23/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Grodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 1457) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ l. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące na terenie gminy Grodków żłobki, kluby dziecięce wpisane do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy 
Grodków, zwanej dalej dotacją.

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji udzielanej na każde dziecko objęte opieką w:

1) żłobku w kwocie 336 zł;

2) klubie dziecięcym w kwocie 210 zł.

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 należy składać w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wnioski o przyznanie dotacji na rok 2015 należy złożyć nie później niż w terminie 14 dni od wejścia w życie 
uchwały.

3. Wnioski o przyznanie dotacji przez podmioty rozpoczynające działalność w danym roku należy złożyć 
nie później niż 14 dni po wpisaniu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

4. Wniosek winien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) adres i miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Grodkowa;

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 3. 1. Wysokość dotacji będzie zależała od liczby dzieci zapisanych i objętych opieką według stanu na 
pierwszy dzień danego miesiąca, którego dotyczy płatność.

2. Podmioty, o których mowa w § l, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawiają Burmistrzowi 
Grodkowa informacje o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, według stanu na pierwszy 
dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

4. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych w terminie do 25 dnia danego miesiąca, na wskazany 
rachunek bankowy żłobka/klubu dziecięcego.

§ 4. Podmioty, o których mowa w § 1 w terminie do 15 stycznia następnego roku sporządzają roczne 
rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/162/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których 
uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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ałącznik Nr 1  

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr IV/23/15 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

 

 

Informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką 

w żłobku/klubie dziecięcym 

w  miesiącu .................... roku .................. 

 

 

1. Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego 

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

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

2. Liczba dzieci objętych opieką według stanu na 1 dzień miesiąca 

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

 

 

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

       (miejscowość i data )                                                                  (podpis składającego informację) 
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ałącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/15 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenie 

wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Grodków  

otrzymanej w ........................roku 

  

 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy 

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

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

L.p

. 

Miesiąc Liczba 

dzieci 

Przyznana dotacja Kwota wykorzystanej dotacji w danym 

miesiącu 

1. Styczeń    

2. Luty     

3. Marzec    

4. Kwiecień    

5. Maj    

6. Czerwiec    

7. Lipiec    

8. Sierpień    

9. Wrzesień    

10. Październik    

11. Listopad    

12. Grudzień    

Łącznie    

 

Kwota do zwrotu niewykorzystanej dotacji ............................................................................... 

 

 

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

   ( miejscowość i data)                                                                      (Czytelny podpis  składającego informację) 
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