UCHWAŁA NR XXXIII/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie
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 2016 r. poz. 157 z późn. zm.1)) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na
terenie gminy Strzelce Opolskie mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu tej gminy.
2. Ustala się wysokość udzielanej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy
Strzelce Opolskie w kwocie 500,00 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko w wieku do lat 3.
3. Ustala się wysokość udzielanej dotacji dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy
Strzelce Opolskie w kwocie 250,00 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko w wieku do lat 3.
§ 2. Podmioty prowadzące na terenie gminy Strzelce Opolskie żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają
Burmistrzowi Strzelec Opolskich wniosek o udzielenie dotacji celowej, zawierający:
1) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego,
2) dane podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
3) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza
Strzelec Opolskich,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji,
7) 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.
§ 3. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek lub klub dziecięcy opieki nad
mieszkającym na ternie gminy Strzelce Opolskie dzieckiem do lat 3.
§ 4. Dotacja celowa przekazywana jest w transzach miesięcznych z dołu, po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, w ciągu siedmiu dni od przedstawienia przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy
zestawienia liczbowego dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu, za który dotacja ma
być wypłacona, z wyjątkiem transzy za grudzień, w przypadku której zestawienie liczbowe ma być przedstawione
do 20 grudnia, a dotacja wypłacona do 31 grudnia. Wzór zestawienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 5. 1. W roku 2017 dotacja udzielana jest na wniosek złożony w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały, a jeżeli żłobek lub klub dziecięcy rozpoczyna działalność w 2017 r., lecz dopiero po
dniu wejścia w życie uchwały – w ciągu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęła się ta
działalność.
2. W roku 2017 dotacja udzielana jest od miesiąca kalendarzowego, następującego bezpośrednio po miesiącu,
w którym uchwała wchodzi w życie.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60 i poz. 191.

2) Zmiany
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§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że dotacja została pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, kwota nienależnie pobrana podlega 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.
§ 7. Organ dotujący bieżąco kontroluje prawidłowość wykorzystywania udzielonej dotacji, na podstawie
informacji i zestawień przekazanych mu przez podmiot prowadzący dotowany żłobek lub klub dziecięcy oraz na
podstawie informacji znanych mu z urzędu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/261/2017 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
26 kwietnia 2017 r.

…………………………………………

………………………………………

Pieczątka podmiotu (Īłobka/klubu dzieciĊcego)

miejscowoĞü i data

WNIOSEK
O UDZIELENIE TRANSZY DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEûMI DO LAT 3
za miesiąc …………………..………….. roku
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego Īłobek / klub dzieciĊcy*:
……………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres siedziby Īłobka / klubu dzieciĊcego*:
……………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………
3. Liczba dzieci ogółem w Īłobku / klubie dzieciĊcym* w miesiącu …………………………
roku objĊtych opieką: ………………………………………..
4. WysokoĞü wnioskowanej transzy dotacji: kwota ………………………………………….
złotych (słownie: …….………………….…………………………………………………)
(………………………………. X …………………………………………..)
liczba dzieci
kwota dotacji na jedno dziecko
5. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego Īłobek / klub dzieciĊcy*,
właĞciwego do przekazania dotacji: ………………………………………………………...
OĞwiadczam, Īe powyĪsze dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
……………………………………….
podpis osoby uprawnionej

* niepotrzebne skreĞliü
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