
UCHWAŁA NR XXXII/240/2021 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 24 maja 2021 r. 

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

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych prowadzące żłobek lub klub 
dziecięcy na terenie gminy Bierawa mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu tej gminy. 

2. Ustala się wysokość udzielanej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 
terenie gminy Bierawa w kwocie 500 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko w wieku do 
lat 3, zamieszkałe na terenie gminy Bierawa i posiadające zameldowanie. 

3. Ustala się wysokość udzielanej dotacji  dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na 
terenie gminy Bierawa w kwocie 250 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko w wieku do 
lat 3, zamieszkałe na terenie gminy Bierawa i posiadające zameldowanie. 

4. Fakt zamieszkiwania dziecka na terenie gminy Bierawa rodzic lub opiekun prawny 
potwierdza w drodze oświadczenia. Oświadczenia będą podlegać weryfikacji przez dotującego. 

5. Obowiązek zamieszkiwania na terenie gminy Bierawa oraz zameldowania dotyczy 
również rodzica (rodziców) bądź opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) dziecka, na które 
zostanie przyznana dotacja. 

6. Dotacja przysługuje na dziecko do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok 
życia. 

§ 2. 1. Podmioty o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej na dany 
rok budżetowy, składają Wójtowi Gminy Bierawa, nie później niż do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający: 

1) dane podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

2) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego; 

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków/ klubów dziecięcych; 

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego; 

5) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji; 

6) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 

a) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

b) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W roku utworzenia żłobka/ klubu dziecięcego, wniosek o którym mowa w ust. 1 winien 
być złożony nie później niż do 15 dni od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 3. 
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§ 3. 1. Dotacja celowa, z zastrzeżeniem ust. 3, przekazywana będzie w transzach 
miesięcznych z dołu, w ciągu 14 dni od przedstawienia przez podmiot prowadzący żłobek lub 
klub dziecięcy wniosku o udzielenie transzy dotacji celowej, którego wzór stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek o udzielenie transzy dotacji celowej, z zastrzeżeniem ust. 3, podmiot prowadzący 
żłobek lub klub dziecięcy składa  nie później niż do 7-go dnia po zakończeniu miesiąca wraz 
z wykazem dzieci objętych wnioskowaną dotacją. 

3. W miesiącu grudniu wniosek, o którym mowa w ust. 2 ma być przedłożony do 20 grudnia, 
a dotacja będzie wypłacana do 31 grudnia. 

4. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji celowej zostaną określone w umowie. 

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że dotacja została pobrana 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, kwota nienależnie pobrana podlegać będzie zwrotowi 
wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od dnia doręczenia 
wezwania do zwrotu nienależnie pobranej kwoty. 

2. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący niezgodności stanu faktycznego 
z informacjami przekazanymi organowi dotującemu przez podmiot prowadzący żłobek lub klub 
dziecięcy wypłacanie dotacji jest wstrzymywane do czasu usunięcia tych niezgodności przez 
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy. 

§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do jej 
rozliczenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

2. Roczne rozliczenie dotacji składane jest w terminie do 15 stycznia roku następnego po 
roku, w którym dotacja została udzielona. W przypadku, gdy podmiot który otrzymał dotację 
kończy działalność w trakcie trwania roku budżetowego, rozliczenie dotacji powinno zostać 
złożone w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności. Wzór rozliczenia stanowi załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/240/2021 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 24 maja 2021 r. 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek/klub dziecięcy na terenie 
gminy Bierawa na rok ............. 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy* 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Nazwa i adres żłobka/ klubu dziecięcego* 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków/klubów dziecięcych*: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką żłobka/klubu dziecięcego*: 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji 

- …………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1-5. 
 
 
 

………………………    

(Miejscowość i data)      (Podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/240/2021 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 24 maja 2021 r. 

Wniosek o udzielenie transzy dotacji celowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy*: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Nazwa i adres żłobka/ klubu dziecięcego*: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/ klubie dziecięcym* w miesiącu 

………………………….. roku ………………….. wynosi: ……………….., w tym z gminy 
Bierawa ………….., z gm. …………….………….., (……) 

 
 

4. Wysokość wnioskowanej transzy dotacji: kwota ………………………..złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………………) 

(……………………………………………………x……………………………………………) 

Liczba dzieci   kwota dotacji na jedno dziecko 

 
 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
 
 
……………………………………..     

(Miejscowość i data)      (Podpis wnioskodawcy) 

 
 
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/240/2021 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 24 maja 2021 r. 

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej w roku ................... 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy* 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego* 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Kwota dotacji otrzymanej w …………………… roku - ……………………………………….. 

4. Wydatki zrealizowane w danym roku ze środków otrzymanej dotacji: 

Lp. Przeznaczenie dotacji Kwoty wydatków 
sfinansowane ze 
środków dotacji 

1. Wynagrodzenia  
2. Składki naliczane od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne  

i Fundusz Pracy 
 

3. Opłaty za media  

4. Opłaty za dzierżawę lub wynajem pomieszczeń  
5. Zakup materiałów, wyposażenia, zabawek  
6. Pozostałe wydatki (wymienić jakie, wg rodzaju)  
7. …………….  
8. …………….  
Ogółem wysokość wydatków poniesionych w danym roku ze środków 
otrzymanej dotacji 

 

Kwota dotacji niewykorzystanej   

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

 
 
…………………………………………….   

(Miejscowość i data)    (Podpis osoby reprezentującej podmiot) 

*niepotrzebne skreślić 

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
…………………………………………..     

(Miejscowość i data)     (Podpis wnioskodawcy) 
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