
UCHWAŁA 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.

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. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Borne Sulinowo.

§ 2. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Borne Sulinowo otrzymują 
dotację celową na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy Borne Sulinowo.

§ 3. Wysokość dotacji celowej wynosi:

1) 216 złotych miesięcznie – na dziecko objęte opieką w żłobku;

2) 162 złotych miesięcznie – na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

§ 4. 1. Dotacja celowa udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 
po zawarciu umowy o dotację z gminą Borne Sulinowo.

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Borne Sulinowo składa wniosek 
o przyznanie dotacji celowej do Burmistrza Bornego Sulinowa.

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

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian danych zawartych we wniosku  należy powiadomić 
o tym Burmistrza Bornego Sulinowa w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5. 1. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana w dwunastu częściach, 
miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Wnioskodawca składa do Burmistrza Bornego Sulinowa w terminie do dnia 5 danego miesiąca 
informację o liczbie dzieci ustalonej na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy informacja o liczbie dzieci może zostać złożona w terminie 
późniejszym, jednak nie później niż do dnia 5 następnego miesiąca.

3. Wysokość miesięcznej części dotacji celowej stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 3 oraz 
liczby dzieci wskazanej w informacji, o której mowa w ust. 2.

4. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do składania rocznych 
rozliczeń dotacji celowej.

2. Roczne rozliczenie dotacji celowej składane jest Burmistrzowi Bornego Sulinowa w terminie do 
dnia 15 stycznia roku następującego po roku, na który została przyznana dotacja.

3. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.
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§ 8. 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 nr 1 do uchwały Nr LI/551/2018 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

 

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

(nazwa podmiotu) 

 

 

Burmistrz Bornego Sulinowa 

Al. Niepodległości 6 

78-449 Borne Sulinowo 

 

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok…… 

 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego* 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Rachunek bankowy właściwy do przekazania dotacji (nazw banku, nr rachunku 

bankowego): 

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

4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym*………………. 

 

 

 

 

………..…………………………………… 

(czytelny podpis składającego wniosek) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/551/2018 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 27 września 2018 r. 

  

 

 

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

(nazwa podmiotu) 

 

 

Burmistrz Bornego Sulinowa 

Al. Niepodległości 6 

78-449 Borne Sulinowo 

 

 

 

Informacja o liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca…… 

 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego* 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Dotacja obejmuje miesiąc ……….., …….. rok. 

4. Liczba dzieci w miesiącu rozliczeniowym………………………………. 

Liczba dzieci ustalana jest na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność. 

5. Rachunek bankowy właściwy do przekazania dotacji (nazwa banku, nr rachunku 

bankowego): …………………………………………………………..………………. 

 

 

 

 

………..…………………………………… 

(czytelny podpis składającego informację) 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/551/2018 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  

z dnia 27 września 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 

należna 

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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