
Uchwała Nr IV/56/2019 

Rady Gminy Masłów 

z dnia  31 stycznia 2019 roku 

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

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie dzieci na które przyznawana 

jest dotacja w roku kalendarzowym 2019 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj.  

Dz. U. z 2018 roku, poz. 994  1000,1349,1432 i 2500 )  oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650,1629,1544)  uchwala się co 

następuje: 

§ 1 

1. Ustala się   dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy  

Masłów   na rok 2019 dotację celową  na dofinansowanie do  każdego dziecka,  objętego opieką 

żłobka lub  klubu dziecięcego, zamieszkującego na terenie gminy Masłów, w wysokości 84,00 

złotych  (słownie: osiemdziesiąt cztery 00/100 złotych) miesięcznie.   

2. O dotację celową mogą się ubiegać podmioty  prowadzące  żłobki  lub kluby dziecięce,  które 

dokonały wpisu w Rejestrze Żłobków i Klubów dziecięcych  prowadzonym przez  Wójta Gminy 

Masłów.  

§ 2 

1. Dotacja celowa  zostanie udzielona  pod  warunkiem,  że podmiot prowadzący żłobek lub 

klub dziecięcy  złoży wniosek zawierający następujące dane : 

1) Nazwę, adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) Nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego; 

3) Dni i godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

4) Liczbę dzieci objętych/planowanych objęciem opieką w żłobku lub w klubie dziecięcym; 

5) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 

6) Imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub 

klub dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji. 

2. Podmioty wpisane do  rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu wejścia w życie uchwały 

składają wniosek nie później niż do 28 lutego 2019 roku, a podmioty wpisane do rejestru po 

tej dacie, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze.  

     § 3 

1. Dotacja  celowa będzie udzielana  w  okresie  od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, z 

zastrzeżeniem podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, po wejściu w 

życie niniejszej uchwały, które otrzymują dotacje od 1 dnia miesiąca następującego po dniu 

złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Dotacja będzie przekazywana podmiotom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce w 

miesięcznych transzach  płatnych  na podstawie  złożonych  przez  osoby uprawnione  do 

reprezentacji podmiotów  wniosków o udzielenie miesięcznej transzy dotacji.  

3. Wniosek o udzielenie miesięcznej transzy  dotacji  winny być złożone  w terminie  do 5 dnia 

miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą.   

4. Wniosek  zawiera :  

1) Nazwę, adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) Nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego  którego dotyczy wniosek; 



3) Dni i godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu ; 

4) Określenie miesiąca , którego dotyczy . 

5) Liczbę dzieci  objętych opieką  w miesiącu, którego  wniosek   dotyczy .    

6) Liczbę dzieci  objętych opieką,  na który  udzielono dotacji w miesiącu poprzednim    

w celu rozliczenia miesięcznej transzy   dotacji   z  miesiąca poprzedniego; 

7) Telefon i e – mail do osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub 

dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z dotacją. 

5. Transze miesięczne  dotacji przekazywane będą  w terminie do -  20 dnia miesiąca, którego 

dotyczy dotacja na rachunek  wskazany  we wniosku o którym mowa w §2 . 

6. W przypadku braków formalnych  wniosku  o udzielenie miesięcznej transzy dotacji Gmina 

wzywa do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż  7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w tym 

terminie  skutkuje utratą  transzy  dotacji .      

§ 4 

1. Transze miesięczne  dotacji   będą rozliczane  miesięcznie na podstawie   danych zawartych we 

wniosku  o udzielenie transzy na kolejny miesiąc.   

2. Niezależnie od  rozliczeń  transzy  miesięcznej  dotowany  złoży   roczne sprawozdania merytoryczno 

– finansowe   za  cały okres  na jaki  udzielono dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.  

3.Sprawozdanie merytoryczno-finansowe, o którym mowa w pkt 2  winno  zawierać: 

1) Nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego, którego dotyczy sprawozdanie; 

2) Liczbę  dzieci objętych opieką w  całym okresie otrzymywania dotacji w poszczególnych miesiącach.  

3)  Kwotę  otrzymanej  dotacji; 

4) Kwotę  wykorzystanej  dotacji; 

5) Wskazanie niewykorzystanej kwoty dotacji  z podaniem uzasadnienia .  

6) Dane  do kontaktu  w sprawach związanych z rozliczeniem dotacji; 

7) Oświadczenie, że dotacja  została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i pobrana w odpowiedniej 

wysokości. 

4. Gmina jest uprawniona do  żądania  dodatkowych wyjaśnień w sprawie  rozliczenia dotacji i wglądu 

w dokumenty źródłowe, niezbędne  do należytego rozliczenia. 

                                                                                                      §5 

Niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości  lub nienależnie kwota dotacji podlega 

zwrotowi zgodnie z przepisami  ustawy o finansach publicznych. 

       §6     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

      § 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  
/-/ Piotr Zegadło  


