
UCHWAŁA NR XXXVI/314/14
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy 

Izabelin

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz 594, z późn. zm.1) w związku z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina udziela dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce 
lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin na dofinansowanie opieki nad dziećmi 
w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez uprawniony podmiot lub u dziennego opiekuna, 
obejmującego zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 
właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenia zabaw z dziećmi z elementami edukacji.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Izabelin dla podmiotów prowadzących 
żłobki na terenie Gminy Izabelin w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Izabelin dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce na terenie Gminy Izabelin w wysokości 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Izabelin dla podmiotów zatrudniających 
dziennych opiekunów, w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, na terenie Gminy 
Izabelin w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

5. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn planowanej 
liczby dzieci objętych opieką w danym miesiącu i stawki określonej w § 1.

§ 2. 1. 1. Dotacji, o których mowa w § 1 ust. 1-4,  udziela się od 1 czerwca 2014 r.

2. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub 
klub dziecięcy, lub zatrudniającego dziennego opiekuna.

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Izabelin nie później niż do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć statut oraz regulamin organizacyjny żłobka lub klubu 
dziecięcego.

5. Wzór wniosku o przyznanie dotacji  stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotację celową przekazuje się w ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
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2. Warunkiem przekazanie dotacji w terminie określonym w ust. 1 jest dostarczenie Wójtowi Gminy 
Izabelin w terminie do dnia 5 każdego miesiąca informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna w danym miesiącu.

3. W przypadku nie złożenia informacji w terminie wskazanym w ust. 2 dotacja celowa zostanie przekazana 
do ostatniego dnia miesiąca.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Wójtowi Gminy Izabelin kwartalne sprawozdanie 
z otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający 
dziennego opiekuna, przedkłada w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

4. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, dotowana placówka zobowiązana jest do jej 
zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Izabelin.

§ 5. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2014 r. jest złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 w 
terminie 15 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Izabelin

Jerzy Pietrzak

1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej  ustawy  została  ogłoszona w Dz. U. z 2013 r, poz. 1318.
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Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy

Izabelin.
WÓJT GMINY IZABELIN
UL. 3 MAJA 4205-080
IZABELIN
DANEWNIOSKODAWCY
Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr nieruchomości Nr lokalu

NIP REGON

Adres e-mail Telefon kontaktowy

Nazwa banku i nr konta bankowego, na który będzie przekazywana dotacja

DANE O ŻŁOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM / DZIENNYM OPIEKUNIE *
Data i numer wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” lub do „Wykazu dziennych opiekunów”

Nazwa żłobka/ klubu dziecięcego/ dziennego opiekuna

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr nieruchomości Nr lokalu

Planowana liczba dzieci w roku, którego dotyczy wniosek o
dotację (liczba nie może być wyższa niż wpisana w Rejestrze żłobków i klubów
dziecięcych lub w umowie zawartej z dziennym opiekunem) .

ZOBOWIĄZANIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJORGAN
PROWADZĄCY
Oświadczam, że:

1. Niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy Izabelin o wszelkich zmianach we wniosku.
2. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. W dniu składania wniosku nie zmienił się status prawny wnioskodawcy.

…………………………………….. ………………………………………….
Miejscowość, data pieczęć i podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/314/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

*niepotrzebne skreślić
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Informacja o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna
dziennego w miesiącu ……………………roku.

Oświadczam, że na dzień ………………………..roku w żłobku / klubie dziecięcym/ u
dziennego opiekuna* zapisanych jest ogółem …………………dzieci.

…………………………………….. ………………………………………….
Miejscowość, data pieczęć i podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/314/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

*niepotrzebne skreślić
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Sprawozdanie z otrzymanej przez niepubliczne podmioty prowadzące żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Izabelin dotacji

celowej za kwartał …………………..roku.

Nazwa żłobka/ klubu dziecięcego/ dziennego opiekuna

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr nieruchomości Nr lokalu

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym, lub u dziennego opiekuna* w
poszczególnych miesiącach:

Nazwa miesiąca Liczba dzieci

RAZEM
Wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji przez podmiot:

Kwota dotacji otrzymanej

Łączna kwota dotacji wykorzystanej

w tym na:

Wydatki osobowe

Wydatki rzeczowe
(należy wpisać nazwę wydatku np. zabawki, pomoce dydaktyczne itp.)

RAZEM

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/314/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………….. .......……………………………
Podpis i pieczątka głównego księgowego podpis i pieczątka osoby uprawnionej do

reprezentowania organu prowadzącego
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