
Projekt

z dnia  16 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych 
opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Siedlce.

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

§ 1. 
1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun 

prowadzący działalność na terenie Gminy Siedlce otrzymuje z jej budżetu dotację celową.
2. Dotację celową udziela się na dziecko objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i 

zamieszkałe na terenie Gminy Siedlce.

§ 2. 
1. Wysokość miesięcznej dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego ustala się 

w kwocie 500 zł.
2. Wysokość miesięcznej dotacji celowej na dziecko objęte opieką dziennego opiekuna ustala się w kwocie 

200 zł.

§ 3. 
Podmiot ubiegający się o dotację celową składa wniosek o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 1.

§ 4. 
1. Dotacji udziela się w miesięcznych transzach.
2. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun składa co 

miesiąc do Wójta Gminy Siedlce pisemną informację o aktualnej liczbie dzieci, na które przysługuje dotacja. 
Informację należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, zgodnie 
z wzorem zawartym w załączniku nr 2.

3. Wysokość miesięcznej transzy dotacji stanowi iloczyn kwoty dotacji określonej w § 2 ust. 1 lub 2 i liczby 
dzieci, o których mowa w § 1 ust. 2,  według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotacja dotyczy, 
ustalonej na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 5. 
1. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest do złożenia Wójtowi Gminy Siedlce rocznego 

rozliczenia dotacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, w terminie do 15 stycznia następnego 
roku, po roku w którym została udzielona dotacja.

2. W przypadku, gdy uprawniony do dotacji podmiot kończy działalność w trakcie roku budżetowego rozliczenie 
wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.
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§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2018 r.

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY SIEDLCE
 O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY SIEDLCE

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna, dzienny 
opiekun: 

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

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

2. Nazwa i siedziba podmiotu: 

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

............................................................................................................................................................................
3. Numer w Rejestrze  i data wpisu do Rejestru żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów:

.............................................................................................................................................................................
4. Planowana liczba dzieci objętych opieką i zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce:

.............................................................................................................................................................................
5. Nazwa i nr rachunku bankowego podmiotu  na który ma być przekazana dotacja:

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

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

.............................................................
(miejscowość i data)

..................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy / osoby      

upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

 niepotrzebne skreślić

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2018 r.

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/
zatrudniającego dziennego opiekuna, dzienny opiekun ̽

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

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

INFORMACJA

o aktualnej liczbie dzieci w miesiącu ...................................................................r.

Oświadczam, że liczba dzieci objętych opieką i zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce - wg stanu na
pierwszy dzień miesiąca:
wynosi: ..................... (słownie: ...................................................................................................................).

.............................................................
(miejscowość i data)

......................................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu)

̽ niepotrzebne skreślić

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2018 r.

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ

UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY SIEDLCE DLA PODMIOTU

PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY, ZATRUDNIAJĄCEGO DZIENNEGO OPIEKUNA, LUB
DZIENNEGO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK

za okres od.................................................. do ..............................................................

Nazwa i adres podmiotu

1. Kwota dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Siedlce

2. Kwota dotacji wykorzystanej

3. Kwota dotacji do zwrotu

4. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji

L.p
.

Rodzaj wydatku Nazwa i nr
dowodu

księgowego

Data zapłaty Kwota

1

2

3

.....

Razem kwota: ............................................

słownie:..........................................................................
........

5. Oświadczam, że otrzymana dotacja została pobrana w należnej wysokości i wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem.

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

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

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

Miejscowość i data sporządzenia Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
dotowanego podmiotu

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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