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z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:
§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Kolbuszowa mogą ubiegać się
o dotację celową z budżetu gminy Kolbuszowa.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki
na terenie gminy Kolbuszowa w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na
terenie gminy Kolbuszowa.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących kluby
dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
zamieszkałe na terenie gminy Kolbuszowa.
§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie gminy Kolbuszowa żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi
Kolbuszowej, nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek
zawierający:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Burmistrza Kolbuszowej;
2) oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub
klubu dziecięcego;
3) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
4) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego, na które ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
2. przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku,
o którym mowa w ust. 1, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub
klub dziecięcy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
—2—
Poz. 43
—————————————————————————————————————————————————————————————

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1,
opieki nad dzieckiem w żłobku w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie dla każdego dziecka, a w klubie
dziecięcym w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie dla każdego dziecka.
§ 4. Udzielenie dotacji poprzedzone zostanie sprawdzeniem przez Burmistrza Kolbuszowej danych
opisanych w § 2 ust. 1.
§ 5. 1. Przekazywanie dotacji będzie następowało w 12 częściach. Wysokość kwot dotacji
w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub
klubie dziecięcym w miesiącu poprzednim.
2. Podmiot prowadzący placówkę składa do Burmistrza Kolbuszowej do 7 dnia następnego miesiąca
wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci za poprzedni miesiąc podpisaną
przez rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym.
4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana na wskazany nr rachunku bankowego do
20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/172/11 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy
Kolbuszowa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/183/11
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 16 grudnia 2011 r.
……………………………………………..
/oznaczenie podmiotu/

…………………………………………….
/miejscowość i data/

Burmistrz Kolbuszowej

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO*
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ 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 Burmistrza Kolbuszowej:
………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4) Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/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 stanem faktycznym.
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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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/183/11
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 16 grudnia 2011 r.
……………………………………………..
/oznaczenie podmiotu/

…………………………………………….
/miejscowość i data/

Burmistrz Kolbuszowej

WNIOSEK
O WYPŁATĘ TRANSZY DOTACJI CELOWEJ
NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO*
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE
I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZA MIESIĄC
…………..
1)
Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*:
………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2)
Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*:
………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3)
Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*, właściwego do
przekazania dotacji:
……………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4)

Liczba dzieci wg stanu na 1. dzień miesiąca ……………………. wynosi:…………….……………………..

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

…………………………………………………
/czytelny podpis składającego wniosek/

* niepotrzebne skreślić

