
UCHWAŁA NR II/15/18
RADY GMINY BRANICE

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) Rada Gminy Branice, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Branice dla podmiotów prowadzących 
żłobki na obszarze Gminy Branice w kwocie 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, 
zamieszkałe na terenie Gminy Branice.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Branice dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce na obszarze Gminy Branice w kwocie 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, 
zamieszkałe na terenie Gminy Branice.

§ 2. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Branice.

§ 3. Podmioty ubiegające się o dotację przedstawiają Wójtowi Gminy Branice nie później niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, zawierający:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4) planowaną liczbę dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Branice, które mają być objęte opieką żłobka lub 
klubu dziecięcego;

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

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianie liczby dzieci, objętych opieką.

§ 4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących żłobka lub klubu 
dziecięcego ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do 21 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego, w zależności od liczby dzieci objętych opieką.

2. Podmiot ubiegający się o dotację przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,
w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na wypłatę miesięcznej raty dotacji wraz z liczbą dzieci,  
objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność, stanowiące załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały.

3. Wysokość dotacji będzie równa iloczynowi kwoty, o której mowa w § 1, oraz liczby dzieci, 
zamieszkałych na terenie Gminy Branice, objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca 
kalendarzowego, którego dotyczy płatność.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dotację 
nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej raty dotacji, a także jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych.

§ 6. 1. Podmiot, który otrzymał dotację sporządza i przekazuje w terminie do 15 stycznia roku następnego 
po roku, w którym została udzielona dotacja, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór informacji 
dotyczącej rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacja, o której mowa w § 1, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.).
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Gminy Branice Nr XXII/181/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 
Gminy Branice

§ 10. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, 
w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice

Bogusława Dyląg
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Branice

z dnia 30 listopada 2018 r.

…………………………… ………………………………….

(pieczęć placówki) (miejscowość i data)

Wójt Gminy Branice

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Branice na rok …………

1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy * ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………….........................

2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego* …………………………………………............................

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

3. Numer i data wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

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

4. Planowana liczba dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Branice, objętych opieką w danym roku 
………………………………......................................................................................................................

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja

Nazwa banku ……………………………………………………………......................................................

Numer rachunku ………………………………………………………........................................................

6. Zobowiązuję się do comiesięcznego informowania Wójta Gminy Branice o zmianach zachodzących  
w liczbie dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Branice, objętych opieką.

7. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Branice

z dnia 30 listopada 2018 r.

…………………………… ………………………………….

(pieczęć placówki) (miejscowość i data)

Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji za miesiąc …………………

Na dzień 01/…./….…. r. w żłobku / klubie dziecięcym* jest objętych opieką ogółem …….. dzieci, 
zamieszkałych na terenie Gminy Branice.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Branice

z dnia 30 listopada 2018 r.

Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Branice
na każde dziecko, zamieszkałe w Gminie Branice, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym*

w roku …......

…………………………… ………………………………….

(pieczęć placówki) (miejscowość i data)

Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Branice

na każde dziecko, zamieszkałe w Gminie Branice, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym* 

w roku …......

1. Rozliczenie dotacji:

Lp. Miesiąc Wysokość
przyznanej 
dotacji

Wysokość
wykorzystanej 
dotacji

Przeznaczenie
dotacji
(opisowo)

Zestawienie
faktur,
rachunków,
umów

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

2. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że znane są mi przepisy art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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