
UCHWAŁA NR LII/555/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650, poz. 1544 i poz. 1629) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 „Roczne rozliczenie dotacji celowej” do uchwały Nr LI/551/2018 Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne 
Sulinowo, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Załącznik do uchwały Nr LII/555/2018 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 25 października 2018 r. 

 

 

  

…………………………………..    Borne Sulinowo, dnia …………… 

(nazwa podmiotu) 

 

 

Burmistrz Bornego Sulinowa 

Al. Niepodległości 6 

78-449 Borne Sulinowo 

 

 

Roczne rozliczenie dotacji celowej 

 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego* 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym* 

Lp. Miesiąc Faktyczna 

liczba dzieci 

Kwota 

dotacji 

otrzymanej 

Kwota dotacji 

wykorzystanej 

1. I    

2. II    

3. III    

4. IV    

5. V    

6. VI    

7. VII    

8. VIII    

9. IX    

10. X    

11. XI    

12. XII    

RAZEM:    
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4. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Borne Sulinowo została przeznaczona na: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi    …………………… 

- zakup materiałów i wyposażenia    …………………… 

- wydatki związane z utrzymanie pomieszczeń   …………………… 

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek, itd. …………………… 

- pozostałe wydatki      …………………… 

Razem:       …………………… 

5. Kwota dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym  ..………………….. 

6. Kwota dotacji niewykorzystanej (5 – 4)    …………………… 

7. Kwota niewykorzystanej dotacji została przekazana na rachunek Gminy Borne Sulinowo  

w dniu ……………………….. . 

 

 

 

………..…………………………………… 

(czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
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