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w sprawie wysoko6ci izasad uslalania oraz rozliczanla dotacii celowej dla podmiot6w
prow.dzqcych tlobki lub kluby dzieciQce lub zatrudniajqcych dziennego oplekuna na terenie
Gminy Piotrowice Wielkie.

Na podstawie art. 18usl.2 pkl '15 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (ti Dz U z

2016 t., poz 446), w zwAzku z art- 60 usl. 2 ustawy z dnra 4 lutego 2011 r' o opEce nad dziedmlw
wieku do lat 3 (t.j Dz.U.z2016t,poz.157\,

Uchwata Nr XXVI/259r2017

Rady Gminy Piotrowice wielkie

z dnla 21 czorwca 20'17r.

Rada Gminy Pletrowic€ Wi€lkie
uchwala

51

Ustala siQ wysokos6 miesiQcznel dolacji celowej udzielanel przez Gmine Pietrowice Wielkie dla
podmiot6w:

1) prowadzacych na terenie Gminy Pietrowlce Wielkie zlobek w wysokosc 200 zl miesiecznie na

kazde dziecko obiete opiekq;
2) prowadzqcych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie klub d2ieciQcy w wysokosci 200 zl

miesiQcznie na ka2de dzrecko objete opiekq;
3) zatrudniajqcych dziennych opiekun6w w wysokosci 200 zl miesiQcznie na ka2de dziecko

objQle opiekq.
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1. Podmiot prowadzacy zlobek, klub dzieciecy lub zatrudnialqcy dziennego opiekuna sklada wniosek
o udzielenie dolacji celowej w terminie do 30 wzesnia roku popeedzaiqcego rok pr2yznania

dotacji.
2. Wzdr wniosku o udzielenie dotacj! celowei okresla zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

3. Dotacja celowa. o kt6rej mowa w S 1 moze byC ldzielona w terminie wczesnieiszym niz od
poczqtku nastQpnego roku bud2etowego.

+. botaija celowa, o t<torej mowa w S 1 bedzie pzekaz,$'ana w 12 czQsciach w terminie do 1s-tego

dnia kazdego miesiEca

!3
1. Podmiot prowadzqcy zlobek, klub dzieciQcy lub zatrudniaiqcy dziennego opiekuna, otrzymujqcy

dotacje celowq zoUowiqzany jesl do skladania maesiQcznej informacji o liczbie dzieci objetych

opiekq w termrnie do dnia 5 danego mres qca

2. Wz6r informacii o klorei mowa w ust. I okresla zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

s4

Wysoko6c miesiecznej kwoty dotacji celowej ustaana jest jako iloczyn llczby dzieci objetych opiekq,

wskazanejw informacii, o kt6rej mowa w S 3 i kwoty okreslonej w S 1 pkt 1 -3 niniejszej uchwaly'

s5

Dotacja, o kt6rei mowa S 1 przeznaczona jest wylqcznie na pokrycie lvydatk6w bie2qcych w zakresie
sprawowanei opiek przez podmiot, o kt6rym mowa w S 3, z wylqczeniem oplat za lvyzywienie dzieci'
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Podmiot, o kt6rych mowa w S 3 zobowqzany lest wykorzysta6 otr2ymana dotacje do dnia

31 grudnla roku kalendarzowego, w klorym iej udzielono, a kwoly dotacji niewykorzystanej do lego

tel;inu, zwr6ciC do dnia 31 stycznia roku nastqpujacego po roku w ktdrym udzielona zostala

dotacja.
Podmiot, o klorym mowa w S 3 jest zobowiazany zlozyd organowi dotuiqcemu roczne rozliczenie

wykorzystania otrzymanej dotacii do dnra 20 stycznia roku nastQpujqc€go po roku w kt6rym

udzielona zostala dotacja.
Podmrot, o ktorym mowa S 3, kt6ry konczy dzialalnosc w zakresie sprawowanej opiekrw trakcte

roku kalendarz;wego sklada w terminie do '15 dnia miesiqca nast9pujEcego po miesiqcu

zakoiczenra dzialalnosci, pisemne rozliczenie z wykorzystanla otrzymanei dotacii, za okres od

poczEtku roku do dnla zakohczenia dzia}alnosci

Wzdr rozliczenia, o kt6rym mowa w usl 2 i 3 stanowizaqcznik nr 3 do ninieiszej uchwaly
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Vvykonanie uchwaly powieza siq W6jtowiGminy Pietrowice Wi€lki€.

se

uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnaa ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

wojew6dztwa Shskiego.

organowi dotujqcemu pzysluguje
przekazanejdotacji.

prawo dokonwvania kontro| prawidlowosci wyko.zystania

PFZEWOD C ACY



Wniosek

o udzielonie dotacii celowej z budietu Gminy Pietrowice Wielkie na

Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly XXVI/259/2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dria 21 czevca 2O17t

.rok

1. imie i nazwisko lub nazwa i adres podmiotu Prowadzqcego zlobek, klub dzieciQcy lub

zatrudniaiqcego dziennego oprekuna:

2. nazwa i sredzrba z]obka, klublt dzreciqcego;

3. numer i data wydania zaswiadczenia o wpisie do rejestru zlobk6w, klubu dziecigcego lub

dziennego opiekuna prowadzonego Przez W6j1a Gminy Pietrowce Wielkie;

4. planowanq liczbe dzieci. kt6re majq bya objete opiekq w zlobku lub opiekq dziennego opiekuna;

od dnia '1 stycznia do 31 sierpnia........ dzeci

oddnia l wrzesnia do 3l grudnia........ dzieci

5. nazwe i numer rachunku bankowego na kt6ry ma byd przekazt$/ana dolacja;

6. imie, nazwisko. telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzAcy zlobek lub

zatrudniajqcy dziennego opiekuna do kontaktu w sprawach zwiqzanych z wnioskiem o udzielenie

dolacji.

PEeea r podpB wn oskodawcy



Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly XXVV259I2017
Rady Gminy Pieirowice Wielkie
z dnia 21 czeN\ca 2O17t.

lnformacja o faktycznoj liczbie dzi€ci

1 Nazwa podmiot! prowadzqcego Zlobek k ub dzleciecy lub zatrudniajqcego dzrennego opiekuna

2. Adres podmiolu, nr telefonu

3. Mielsce prowadzenia zlobka, klubu dzieciecego lud adres lokalu dzrennego op ekuna

4. Mlesrqc rrok .... ...

5. Faktyczna liczba dzieciwg stanu na '1 dzien roboczy miesiqca

Pietrowice Wielkie. dnia

Pieczgc r podprs Mioskodawcy

Slosowanie do arl. 233 uslawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny ( Dz u. z 1s97r Nr 88, poz 553

z p62n. zm) 6vviadomy odpowiedzialno6ci kamei za skladanie falBzywych informacji w
postQpowaniu o udzielenie dotacji celowej, o6wiadczam, ie wszystkie zawade w ninieiszym
formularzu dane al zgodne zo stanem faktycznym,

Obliczenie wysokosci dotaqi za miesiqc. .... .. ..20.-..-t

Kwota dotacji celowej na kazde dziecko x ilosc dzieci = miesieczna wysokoso dotac.ji.

P @Qa 
' 
podBs pnedsla{d€la oioanu udzeraEcego aoG.ji

(wypehia organ udzielaiEcy dolacli)



Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly XXVI/259/2017
Rady Gminy Pietrowice Wie kie
z dn a 21 czer ca 2017t.

Rozliczenie
WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ

w roku.....................

1. imie i nezwisko lub nazwa iadres podmiotu prowadzqcego 2iobek, klub dzieciecy lub

zatrudniejqcego dztennego opiekuna

2. nazwa siedziba 2lobka. klubu dzieciecego

3. Dane o liczbie dzieci objQtych opiekq w 2lobku, klubie dzieciecym lub dziennego oprekuna' oraz

wysokosd otraymanej i wykorzyslanej dotacii

Lp Miesiqc Liczba dz eci Kwota otrzymanei dotacji Kwola wykorzyslanej dotacji

1 Styczeil

2 Luty

3 Marzec

5 [,laj

6 Czerwiec

7 Liprec

8 Sierplerl

s

10. Peldzietn k

11 Listopad

12 Grudzie6

Razem



4. Rozliczenie wykorzyslania dotacji

Lp Rodzaje poniesionych wydatk6w
Nr dokumentu
finansowego

Dala dokonania
wydatku

Wysokosd wydatk6w
stinansowanych z

dotacji

Oswiadczam,2e wszystkie podane przeze mnie dane sa zgodne ze stanem faktycznym

Dat. podpis osoby upowaznonet

'niepotrzebne skresli6


