
Uchwala Nr M37/2019

Rady Gminy Pietrowice wielkie

z dnia 21 stycznia 2019r.

w spr3wie wysoko{ci izasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiot6w
prowadzQcych itobki lub kluby dzieciece lub zalrudniaiqcych dziennego opiekuna na terenio
Gminy Pietrowice Wielkie.

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkl 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z
2016 t., poz.446l, w zwiEzku z art- 60 usl. 2 ustawy z dnia 4lulego 2011 r o opiece nad dzie6miw
wieku do lat 3 (1.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603),

Rada Gminy Pietrowicc Wielkie
uchwala

S 1. Wysoko66 dotacji

Ustala sie wysokosc miesiecznej dotacji celowej udzielaoe) ptzez Gmine Pietrowice Wielkie dla
podmiot6w:

1) prowadzqcych na terenie Gminy Pielrowice Wielkie zlobek w wysokoSci 200 zl miesiecznie na
ka2de dziecko objete opiekq, w tym dla dzeci zanieszkalych na lerenie Gminy Pielrowice
Welkie w wysokoscr400,- zl.

2) prowadzqcych na terenie Gminy Piekowice Wiellie klub dzieciecy w wysokosci 200 zl
miesiecznie na ka2de dziecko objqte opiekq, w tym dla dzieci zamieszkalych na lerenie
Gminy Pietrowice Wielkie w wysokosci400,- zl

3) zatrudniajEcych dziennych opiekun6w na terenie Grniny Pietrowice Wielkie w wysokosci 200
zl miesiecznie na ka2de dziecko objQte opiekE, w Iym dla dzieci zamieszkalych na lerenie
Gminy Pietrowice Wielkie w wysoko6ci400,- zl

S 2. Zasady ustalania dotacji

1. Podmiot prowadzqcy zlobek, klub dzieciecy lub zatftrdniajqcy dziennego opiekuna sklada wnrosek
o udzielenie dolacji celowei w terminie do 30 wrzeSnia roku popzedzajqcego rok ptzyznania
dolacji.

2. Wz6r wniosku o udzielenie dolacji celowej okresla zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
3. Oolacja celowa, o kt6rej rnowa w S 1 moze byd udzielona w terminie wczesniejszym niz od

poczqlku nastQpnego roku budzetowego.
4. Dolacja celowa, o kt6rej rnowa w S 1 bQdzie pzekazywana w 12 czesciach w lerminie do l Siego

dnia ka2dego miesiqc€.
5. Podmiot prowadzqcy zlobek, klub dzieciecy lub zalrudniajqcy dzlennego opiekuna. olrzymujqcy

dolacig celowq zobowaqzany jest do skladania miesrqcznej informacji o laczbie dzieci obietych
opiekq oraz wykazu d2ieci z lerenu gminy w termin e do dnia 5 danego miesiqca.

6- Wz6r infomacji o kt6rej mowa w ust. 5 okresla zalqcznik nr 2 do niniejszej lchwaly.
7- WysokosC miesiecznej kwoty dotacji celowej uslalana lest jako iloczyn liczby dzieci objetych

oprekE, wskazanej w rnformacji, o kt6rej mowa w S 3 i kwoly okreslonej w S 1 pkt 1 -3 niniejszej
uchwaly.

8. Dotacja, o ktorej rnowa S 1 przeznaczona ]est wylqczne na pokrycie wydatk6w bie2qcych w
zakresie sprawowanej opieki przez podmiol, o kl6rym mowa w usl. 5 z wylqczeniem oplat za
wy2ywienie dzieci.

S 3. Zasady rozliczania dolacji

Podnriol, o kl6rych rnowa w S 2 rJsl. 5 zobowiqzany lest wykorzystai otrzymanq dotacjQ do dnia
31 grudnia roku kalendarzowego, w kt6rym jej udz elono, a kwoty dolacji niewykorzyslane; do lego
terminu, zwr6cid do dna 3'1 stycznia roku naslqpulqcego po roku, w kt6rym udzielona zoslala
dotacia.
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2. Podmiot, o kt6rym mowa w S 2 us1.5 jesl zobowiAzany zlo2yC organowi dolujqcemu roczne
rozliczenie wykorzystania olrzymanej dotacji do dnia 20 stycznia roku nastepujqcego po roku,
w kt6rym udzielona zostata dotacja.

3. Podmiot, o kt6rym mowa S 2 ust. 5 kt6ry kohczy dzialalnosd w zakresie sprawowanej opieki
w lrakcie roku kalendarzowego sklada w termifie do 15 dnia miesiqca nastepuiqcego po miesiqcu
zakoiczenia dzjatalnosci, pisemne rozliczenie z wykorzystan a otzymanej dolacji, za okres od
poczqtku roku do dnia zakoiczenia dzialalnoaci.

4. Wz6r .ozliczenia, o kl6rym mowa w ust. 2 i 3 stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaly.

s4.

prawo dokonywania konkoli prawidlowo6ci wykorzystaniaOrganow dotujqcemu pr2ysluguje
przekazaneidotacji.

s5.

\ /ykonanie uchwaly powierza siQ W6ltowi Gmioy Pietrowice Wielkie

s6.

Traci moc Uchwala fi XXVll259l2O17 Rady Gminy Pielrowice Wielkie z dt'ia 21 czevce 2O17t
w sprawie wysokosci izasad ustalania oraz rozllczania dotacli celowej dla podmlol6w prowadzqcych
zlobki lub kllby dzieciece lub zatrudniajqcych dziennego oprekuna na terenie Gminy Pietrowice

s7.

Uchwala wchodzr w 2ycre z dniem 1 marca 2019r ipodlega ogloszeniu w Dzenniku urzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqc2hlk Nr I
do uchwaly Nr lvl37l2019
Rady Gminy Pi.lrNic. W.lklo
z dnia 21 ,01 ,2019

Wniosek

o udzielenie dotacji celowoj z budietu Gminy Pietrowice Wielkie na ......'.. .rok

1. imiQ i nazwisko lub nazwa iadres podmiotu prowadzEcego zlobek, klub dzieciQcy lub

zakudniajqcego dziennego opiekuna;

3. numer i data wydania zaswiadczenia o wpisie do rejestru zlobk6w, klubu dzieciQcego lub

dziennego opiekuna prowadzonego przez W6jta Gminy Pielrowice Wielkie:

4. planowanq liczbe dzieci, kt6re maja by6 objQte opiekq w zlobku lub oplekq dziennego opiekuna;

od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia ............ dzieci

od dnia 1 wrzesnia do 31 grudnia -......... . dzieci

- w lym planowana liczba dzieci zamieszkalych na terenie gminy Pielrowice Wielkie objete opiekq

w zlobku lub opiekE dziennego opiekuna;

od dn a 1 stycznia do 31 sierpnia ............ dzieci

od dnia 1 wrzesnia do 31 grudnia ...... . dzleci.

5. nazwq i numer rachunku bankowego, na kt6ry ma by6 przekazPvana dolacja:

6. imiQ, nazwisko, lelefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzqcy 2lobek lub

zatrudniajqcy dziennego opiekuna do kontaklu w sprawach zwiqzanych z wnioskiem o udzielenie

dolacji.

PieczQe ipodpis wn oskodawcy

2. nazwa isiedziba zlobka, klubu dzieciecego;



Zatqc2nat Nr 2
do Uchwia, Nr lV/372019
Rad, Gmlny PLtrowlc. Wi.ltl.
z dnlr 21.01.2019

lnformacja o faktycznej liczbie dzieci

1. Nazwa podmiotu prowadzqcego zlobek, klub dzieciecy ub zakudniajqcego dziennego opiekuna

2. Adres podmiolu, nr te efonu

3. Miejsce prowadzenia 2lobka, klubu dzieciecego lud adres lokalu dziennego opiekuna.

4. Miesiqc irok........ . . .

5. Faktyczna liczba dzieciwg stanu na 1 dzieh roboczy miesiqca

w tym faktyczna liczba dzreci zarnieszkalych na lerenie Gminy Pielrowice Wielkie wg zestawienia

Lp. lmiQ i Nazw sko dziecke Dafa urodzenla Mieisce zamieszkania

III
Slosowanie do arl. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny ( Dz. U, z 1S97r Nr 88, poz. 553
z po2n. zm) Swiadomy odpowiedzialnoeci karnej za skladanie falszywych informacji
w postepowaniu o udzlelenie dotacji celowej, oswiadczam,:e wszystkie zawarte w niniejszym
formularzu dane sq zgodne ze stanem faktycznym.

Pielrowice Wielkie dnia

Pieeec i podpis wnioskodawcy

(Wpekia argan udzielajEcy datacji)

Obliczenie wysokosci dolacji za miesiqc... ... . .... ......... 20.......t.

Kwota dotaciicelowei na kazde dziecko x ilos6 dzieci = wysoko{i6 dolacji.

Kwota dotacjicelowej na dz ecko zamieszkale na lerenie gminy x i1056 dzieci= wysokosc dotacji

Og6lem m esieczna wysokoac dolacji

l



do Uchwaly Nrlvl3?2019
RadyGmin,Pi€tr lc.wl€lkl.
: dnia 2r.01,2019

Rozliczenie
VYYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ

w roku .....................

f. imig i nazwisko lub nazwa i adres podmiotr, prowadzqcego 2lobek, klub dzieciecy lub

zatrudniajqcego dziennego opiekuna;

2. nazwa i sredziba zlobka, klubu dziecigcego

3. Dane o liczbie dzieci objgtych opiekqw zlobku, klubie dzieciQcym lub dziennego opiekuna'oraz

wysokosc otrzymanej i wykorzyslanej dotacji.

Lp. IVliesiqc

Liczba dzieci

Klvota olrzymanej dolacli Kwota wykorzyslanej dolacji
zamieszkalych

na lerenie
qmlny

1

2 Luty

3. Marzec

Kwiecieh

5 lt,laj

6 Czerwiec

1 Llpiec

Styczefr



L Sierprefi

I Wtzesieh

10. Pa:dziernik

11. L stopad

12. Grudziei

Razem

Lp. Rodzaie poniesaonych wydatk6w Na dokumentu
finansow€go

Dala dokonania
wydatku

\ /ysoko56 wydatk6w
siinansowanych z

dolacji

Oawiadczam,:e wszystkie podane przeze mnie dane sq zgodne ze stanem faktycznym.

O.t. !podpls osoby upowa2nionei

* niepotrzebne skreSliC

4. Rozliczenie wykorzyslania dotacji.
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