
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/438/18 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Karpacz 

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, 2232 z 2018 r. poz. 130) 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 2016 r. poz. 157 z 2017 r. poz. 60, 1428), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) podmiocie prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie Gminy 

Karpacz żłobek lub klub dziecięcy, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 

Burmistrza Karpacza, 

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Karpacz, 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Karpacza. 

§ 2. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy mogą ubiegać się o dotację 

celową z budżetu Gminy na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy, objęte opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym. 

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy, objęte opieką w żłobku 

lub klubie dziecięcym ustala się w wysokości 200 zł miesięcznie. 

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Burmistrzowi wniosek o przyznanie 

dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego 

o zmianach danych zawartych we wniosku. 

§ 4. Dotacja, o której mowa w § 2 obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każde 

dziecko wykazane w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie dzieci (zwanej dalej "informacją miesięczną"), 

składanej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, 

według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. W przypadku błędnego podania liczby dzieci będącej 

podstawą do naliczenia dotacji podmiot dotowany zobowiązany jest do złożenia korekty informacji miesięcznej 

niezwłocznie po stwierdzeniu błędu. 

2. Zakres danych, zawartych w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 
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3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu dotowanego, wskazany we wniosku, 

o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku zmiany rachunku bankowego osoba prowadząca podmiot dotowany 

informuje niezwłocznie Burmistrza o dokonanych zmianach. 

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie następuje 

w terminie określonym w § 5 ust. 2. 

§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który otrzymuje dotacje z budżetu Gminy, 

sporządza roczne rozliczenie otrzymanych dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 roczne rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przekazuje Gminie, w terminie do 20 stycznia następnego roku 

po roku udzielenia dotacji. 

3. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy kończy swoją działalność w trakcie 

trwania roku kalendarzowego, zawiadamia Burmistrza o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie 

otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od zgłoszonego w zawiadomieniu dnia zakończenia działalności,  

za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności. 

4. W przypadku przekazania prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego innej osobie fizycznej, prawnej  

lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w trakcie roku kalendarzowego, podmiot, 

który dokonuje przekazania, składa rozliczenie otrzymanych dotacji za okres prowadzenia placówki w danym 

roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany we wpisie do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

E. Walczak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/438/18 

Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Wniosek o przyznanie dotacji na .............rok dla żłobka / klubu dziecięcego* 

I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy*:  

Nazwa/imię i nazwisko*................................................................................................................... 

Adres................................................................................................................................................. 

II. Dane osoby reprezentującej** 

Imię i nazwisko ................................................................................................................................. 

Tytuł prawny (pełnomocnictwo, nr aktu lub inny dokument) ........................................................... 

III. Informacje o podmiocie dotowanym: 

Nazwa................................................................................................................................................ 

Adres.................................................................................................................................................. 

REGON................................................................................................................................................... 

IV. Nazwa banku i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego: 

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

V. Planowana liczba dzieci: 

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

 

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

/miejscowość, data/                                                     /podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego/ 

 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy wyłącznie podmiotów dotowanych prowadzonych przez osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/438/18 

Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w żłobku / klubie dziecięcym* na miesiąc ............. 

(wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który dotacja jest udzielona) 

I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy*:  

Nazwa/imię i nazwisko*..................................................................................................................... 

Adres.................................................................................................................................................. 

II. Informacje o podmiocie dotowanym: 

Nazwa................................................................................................................................................. 

Adres.................................................................................................................................................. 

REGON................................................................................................................................................... 

III. Liczba dzieci: 

Liczba dzieci ogółem:  

w tym: 

Liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Karpacz 

 

 

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

/miejscowość, data/                                                     /podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego/ 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/438/18 

Rady Miejskiej Karpacza z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku ....................* przez żłobek / klub dziecięcy** 

I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy**:  

Nazwa/imię i nazwisko**................................................................................................................... 

Adres................................................................................................................................................... 

II. Informacje o podmiocie dotowanym: 

Nazwa.................................................................................................................................................. 

Adres................................................................................................................................................... 

REGON.  ............................................................................................................................................... 

III. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji w okresie rozliczeniowym: 

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

1. Kwota dotacji otrzymanej  

2. Kwota dotacji należnej  

3. Różnica pomiędzy kwotą dotacji należnej a otrzymanej  

4. Kwota dotacji należnej, wykorzystanej  

5. Kwota dotacji należnej, niewykorzystanej  

6. Kwota dotacji do zwrotu / wyrównanie dotacji (suma 

poz. 3 i 5) 

 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji: 

L.p. Numer 

rachunku, 

faktury  

lub innego 

dowodu 

księgowego 

Pełna kwota 

zobowiązania 
Data 

wystawienia 

rachunku lub 

innego dowodu 

księgowego 

(dzień, miesiąc, 

rok) 

Przedmiot 

dokonanego 

zakupu lub 

płatności 

(przeznaczenie 

wydatku) 

Data 

dokonanej 

płatności 

Kwota wydatku 

sfinansowana 

z dotacji 

1.       

2.       

3.       

.....       

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji:  

 

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

/miejscowość, data/                                                          /podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego/ 

 

* termin składania rozliczenia do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji 

** niepotrzebne skreślić. 
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