UCHWAŁA NR XXII/118/12
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Gminy Wolanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla osób fizycznych lub osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie Gminy Wolanów.
2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Wolanów dla podmiotów prowadzących żłobki
na terenie Gminy Wolanów na poziomie 200 złotych miesięcznie na każde dziecko objęte opieką .
4. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Wolanów dla podmiotów prowadzących kluby
dziecięce na terenie Gminy Wolanów na poziomie 100 złotych miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej, przedstawiają Wójtowi
Gminy Wolanów wniosek o udzielenie dotacji celowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego,
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 20 dnia
następnego miesiąca, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym
przekazanie transzy.
2. Podmiot, o którym mowa w § 1, do 10 dnia każdego miesiąca przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej
transzy dotacji wraz z listą dzieci objętych opieką w miesiącu poprzednim, wg stanu na ostatni dzień miesiąca
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Murawski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/118/12 Rady Gminy Wolanów
z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wolanów

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU
DZIECIĘCEGO* PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NA …………… ROK
1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*: ……………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………
2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*:……………………………………....
3. Numer i data wpisu żłobka. klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Wójta Gminy Wolanów………………………………………………..
4. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłóbek/klub dziecięcy*,
właściwego do przekazania dotacji ……………………………………………………………
5. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym*…………………….
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze
faktycznym.

stanem

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

………………………………………………
(czytelny podpis składającego wniosek)

*niepotrzebne skreślić
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