
UCHWAŁA NR XXIV/162/2021 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
i kluby dziecięce na terenie Gminy Zębowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 75 z późn.zm.) Rada Gminy w Zębowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Zębowice dla podmiotów 
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Zębowice w wysokości 500 zł miesięcznie na każde 
dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Zębowice. 

2. O dotację celową mogą się ubiegać podmioty niepubliczne wpisane do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Zębowice. 

§ 2. 1. Warunkiem przyznania dotacji celowej w roku 2021 i 2022 jest złożenie wniosku do Wójta Gminy 
Zębowice w ciągu 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot występujący o dotację po raz pierwszy powinien 
dołączyć: 

1) statut żłobka; 

2) regulamin organizacyjny żłobka; 

3) dane o liczbie zatrudnionych osób wraz z informacją o ich kwalifikacjach; 

4) oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka 
pobieranych od rodziców/opiekunów prawnych; 

5) zobowiązanie podmiotu składającego wniosek do niezwłocznego poinformowania organu dotującego 
o zmianach danych, o których mowa w pkt 1-4; 

6) dane zawarte w ust. 3 pkt 1-4. 

3. Warunkiem przyznania dotacji celowej na dany rok budżetowy jest złożenie Wójtowi Gminy Zębowice, 
nie później niż do 15 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosku zawierającego: 

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę podmiotu prowadzącego żłobek 

2) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka; 

3) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku; 

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja 

5) zobowiązanie podmiotu składającego wniosek do niezwłocznego poinformowania organu dotującego 
o zmianach danych, o których mowa w pkt 1-4. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie przekazywana w transzach miesięcznych w terminie do 
20-go dnia miesiąca za dany miesiąc, na podstawie składanego przez podmiot prowadzący żłobek wniosku, 
zawierającego informację o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku w danym miesiącu, stale zamieszkujących 
na terenie Gminy Zębowice. 

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy należy złożyć w terminie do 10-go dnia miesiąca według stanu 
liczby dzieci na dzień miesiąca, na który wnioskowana jest dotacja. 

3. Wypłata transzy dotacji celowej zostanie wstrzymana w danym miesiącu w przypadku gdy podmiot 
prowadzący żłobek nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy w terminie określonym w ust. 2 
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4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Podmiot prowadzący żłobek składa półroczne rozliczenie z wykorzystania dotacji: 

1) w terminie do 15 lipca za okres: styczeń – czerwiec; 

2) w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji za okres: lipiec – grudzień. 

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/162/2021 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 października 2021 r. 

WÓJT GMINY ZĘBOWICE  
 
 
 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE  

NA KAŻDE DZIECKO Z TERENU GMINY ZĘBOWICE OBJĘTE OPIEKĄ W ŻŁOBKU  
W ………..……ROKU 

 
 
1. Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba podmiotu prowadzącego żłobek: 
………………………………………………………………………................………………………… 
……………………………………………………………………………………................…………… 
…………………………………………………………………………………................………………  
2. Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka: 
……………………………………………………………………………………................…………… 
……………………………………………………………………………………................…………… 
…………………………………………………………………………………………................………  
3. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku:  
…………………………………………………………………………………………................……… 
……………………………………………………………………………………...............................…  
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja: 
……………………………………………………………………………………….................………… 
……………………………………………………………………………………….................…………  
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania organu dotującego o zmianach danych, o których mowa 
w pkt 1-4. 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                       ................................................................. 
(miejscowość i data)                                                  (podpis i pieczątka osób zobowiązanych 

                                                                          do reprezentowania podmiot) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/162/2021 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 października 2021 r. 

………………………………….. 

(pieczęć podmiotu) 

      WÓJT GMINY ZĘBOWICE 

WNIOSEK 
O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY DOTACJI 

NA KAŻDE DZIECKO Z TERENU GMINY ZĘBOWICE OBJĘTE OPIEKĄ W ŻŁOBKU 
W MIESIĄCU ………………...…… ROKU 

1. Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba podmiotu prowadzącego żłobek: 

…………………………………………………………………………………...............……….……… 

…………………………………………………………………………………………................……… 

…………………………………………………………………………………………................……… 

2. Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka: 

……………………………………………………………………………………………................…… 

………………………………………………………………………………………………................… 

3. Numer i data wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego na terenie Gminy 
Zębowice 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………................................… 

4. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku w pełnym wymiarze czasu wynoszącym 10 godzin dziennie, na 
które przysługuje dotacja (według stanu liczby dzieci na pierwszy dzień miesiąca, na który wnioskowana jest 
dotacja) 

…………………………………………………………………………………………...............……… 

………………………………………………………………………………………...............………… 

W załączeniu przedkładam wykaz dzieci uczęszczających do żłobka w pełnym wymiarze czasu wynoszącym 
10 godzin dziennie, na które przysługuje dotacja. 

Jednocześnie oświadczam, że dane osobowe dzieci uczęszczających do żłobka zostały zebrane i przekazane 
w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/162/2021 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 października 2021 r. 

………………………………….. 

(pieczęć podmiotu) 

          WÓJT GMINY ZĘBOWICE 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ 
UDZIELONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZĘBOWICE  

ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA ….. ROKU 

1. Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka: 

………………………………………………………...………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Opola w poszczególnych miesiącach: 

Lp. Nazwa miesiąca Liczba dzieci objętych 
opieką w żłobku 

Wysokość otrzymanej 
dotacji w zł 

1 Styczeń   
2 Luty   
3 Marzec   
4 Kwiecień   
5 Maj   
6 Czerwiec   

RAZEM  

3. Zestawienie kosztów, które zostały opłacone z dotacji w okresie sprawozdawczym: 

Lp. 
Nr 

dokumentu 
finansowego 

Data 
wystawienia Rodzaj wydatku 

Kwota dotacji 
wydatkowanej w 

zł 
1     
2     
3     
…     

RAZEM  

Oświadczam, że: 

1) niewykorzystana w miesiącach styczeń-czerwiec ….. roku kwota dotacji w wysokości ...… zł (będąca 
różnicą pomiędzy kwotą dotacji otrzymanej i wydatkowanej) zostanie wykorzystana w okresie lipiec – 
grudzień ….. roku, 

2) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(miejscowość i data)                                                              (podpis i pieczątka osób zobowiązanych 

do reprezentowania podmiotu) 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/162/2021 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 27 października 2021 r. 

………………………………….. 

(pieczęć podmiotu) 

          WÓJT GMINY ZĘBOWICE 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ 
UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ ZĘBOWICE  

ZA OKRES OD LIPCA DO GRUDNIA ……… ROKU 

1. Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka: 

………………………………………………………...………………………………………… 

2. Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Zębowice w poszczególnych miesiącach: 

Lp. Nazwa miesiąca Liczba dzieci objętych 
opieką w żłobku 

Wysokość otrzymanej 
dotacji w zł 

 Dotacja otrzymana na dzień 30 czerwca … roku (ogółem) – 
wpisać dane z rozliczenia dotacji celowej za okres od stycznia do 

czerwca … roku  

 

1 Lipiec   
2 Sierpień   
3 Wrzesień   
4 Październik   
5 Listopad   
6 Grudzień   

RAZEM  

3. Zestawienie kosztów, które zostały opłacone z dotacji w okresie sprawozdawczym: 

Lp. 
Nr 

dokumentu 
finansowego 

Data 
wystawienia Rodzaj wydatku 

Kwota dotacji 
wydatkowanej w 

zł 
Kwota dotacji wydatkowanej na dzień 30 czerwca … roku (ogółem) – wpisać 

dane z rozliczenia dotacji celowej za okres od stycznia do czerwca … roku  

1     
2     
…     

RAZEM  

Oświadczam, że: 

1) niewykorzystana w ..… roku kwota dotacji w wysokości ..… zł (będąca różnicą pomiędzy kwotą dotacji 
otrzymanej i wydatkowanej) została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Zębowicach  w dniu 
….. , 

2) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(miejscowość i data)                                                       (podpis i pieczątka osób zobowiązanych 

do reprezentowania podmiotu) 
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