
UCHWAŁA NR XXXV/361/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby 
dziecięce na terenie Gminy Łodygowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(t.j.Dz. U.z 2021 r.poz. 75 z późn.zm.) 

Rada Gminy Łodygowice uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Podmioty prowadzące niepubliczne kluby dziecięce i posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Łodygowice mogą otrzymać dotację celową z budżetu Gminy 
Łodygowice. 

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 przysługuje na dziecko zamieszkujące Gminę Łodygowice. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej,  udzielonej przez Gminę Łodygowice podmiotom prowadzącym 
kluby dziecięce w kwocie 150 złotych (sto pięćdziesiąt złotych) miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie 
dziecięcym. 

2. Dotację celową przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad 
dziećmi, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, z wyłączeniem wydatków związanych 
z wyżywieniem i wydatków poniesionych na remonty i inwestycje. 

§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego klub dziecięcy. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana z góry w transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca, 
w wysokości uzależnionej od liczby dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym.  

2. Podmiot przedkłada w terminie do 10 dnia miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz 
z wykazem dzieci, wskazując okres, w którym były objęte opieką w klubie dziecięcym według stanu na pierwszy 
dzień miesiąca. Wzór wniosku o miesięczną transzę dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku 
o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub jeśli zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do jej rozliczenia pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

2. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, o którym mowa w ust. 1 przedstawia pisemną informację o liczbie 
dzieci objętych opieką w miesiącach na które dotacja została przyznana, wysokości otrzymanej dotacji, sposobie 
wykorzystania otrzymanej dotacji, w tym informację o dokumencie potwierdzającym dokonanie wydatku oraz 
kwocie dotacji niewykorzystanej. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

3. Sposób wypłaty, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji, ustala się w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Łodygowice, a podmiotem prowadzącym klub dziecięcy. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/344/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 1 września 2022r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na 
terenie Gminy Łodygowice. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Czesław Wandzel 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/361/2022 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 29 września 2022 r. 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

Nazwa lub nazwisko i imię 
oraz adres podmiotu 
prowadzącego klub 
ziecięcy  

 

Nazwa i adres siedziby klubu 
 dziecięcego  

 

Numer i data wpisu klubu dziecięcego  
do rejestru prowadzonego 
przez Wójta Gminy Łodygowic 

 

Liczba dzieci, będących mieszkańcami 
Gminy Łodygowice objętych opieką w klubie 
dziecięcym  

 

Nazwa i nr rachunku 
bankowego klubu 
dziecięcego, na który ma być 
przekazana dotacja 

 

REGON, NIP, nr telefonue-mail podmiotu 
prowadzącego klub 
dziecięcy  

 

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

 
....................................                                              ............................................................... 

miejscowość i data                                                             czytelny podpis składającego wniosek 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/361/2022 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 29 września 2022 r. 

Wniosek o udzielenie miesięcznej transzy dotacji celowej dla klubów dziecięcych 

na miesiąc ........................ 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego klub dziecięcy 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

2. Nazwa i adres siedziby klubu dziecięcego 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3. Liczba dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym wg stanu na pierwszy dzień miesiąca wynosi: 
…………….. 

W załączeniu imienny wykaz dzieci objętych opieką klubu dziecięcego (imię i nazwisko, data urodzenia, 
adres zamieszkania) w miesiącu ……………… 

.................................                                                                ....................................................... 

miejscowość i data                                                                      podpis osoby składającej wniosek 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/361/2022 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 29 września 2022 r. 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ 

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

1. Dane o organie prowadzącym – nazwa i adres podmiotu prowadzącego klub dziecięcy 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

2. Dane o klubie dziecięcym - nazwa i adres siedziby klubu dziecięcego 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej 
dotacji. 

Lp. Miesiąc Liczba dzieci Kwota otrzymanej dotacji Kwota wykorzystanej 
dotacji 

1. Styczeń    
2. Luty    
3. Marzec    
4. Kwiecień    
5. Maj    
6. Czerwiec    
7. Lipiec    
8. Sierpień    
9. Wrzesień    
10. Październik    
11. Listopad    
12. Grudzień    

Razem:   

4. Rozliczenie wykorzystania dotacji. 

Lp. Rodzaje poniesionych wydatków Nr dokumentu 
finansowego 

Data 
dokonania 
wydatku 

Wysokość wydatków 
sfinansowanych z dotacji 

     
     
     

Kwota dotacji niewykorzystanej …….………. 

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

Oświadczam, że środki otrzymane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Łodygowice 
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

............................................................................ 

Data i podpis osoby upoważnionej 
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