
 

 

UCHWAŁA NR VII/82/15 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Padew Narodowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.  

U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Padew Narodowa dla podmiotów 

prowadzących żłobki  na obszarze Gminy Padew Narodowa na dofinansowanie do każdego dziecka objętego 

opieką w żłobku  kosztów zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych w żłobku na poziomie 5,00 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 jest udzielana od dnia 1 stycznia każdego roku. 

§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1, w terminie do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji, składają Wójtowi Gminy Padew Narodowa wniosek o przyznanie 

dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji zobowiązane są do niezwłocznego informowania Wójta 

Gminy Padew Narodowa  o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

§ 3. 1. Podmiot prowadzący żłobek  składa w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca do Wójta 

Gminy Padew Narodowa  miesięczną informację o liczbie dni roboczych żłobka  w miesiącu poprzednim oraz 

ilości dzieci objętych opieką w poszczególnych  dniach miesiąca wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w miesięcznych transzach w wysokości 

stanowiącej iloczyn liczby dni roboczych w placówce, liczby dzieci objętych opieką  w poszczególnych dniach  

miesiąca oraz dziennej wysokości dotacji. 

3. Dotacja za miesiąc grudzień będzie przekazana podmiotowi prowadzącemu żłobek  w transzy płatnej  

z góry do dnia 31 grudnia, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci podanych we wniosku o udzielenie 

dotacji celowej, liczby dni, w których żłobek  będzie sprawował opiekę nad dziećmi w miesiącu grudniu 

podanej przez podmiot prowadzący żłobek w terminie do dnia 5 grudnia wg wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do niniejszej uchwały oraz dziennej wysokości dotacji (za zapewnienie opieki każdemu dziecku). 
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4. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień nastąpi w miesiącu styczniu następnego roku na podstawie 

dostarczonej przez podmiot prowadzący żłobek informacji, o której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku, gdy z rozliczenia dotacji za miesiąc grudzień wynika konieczność zwrotu jej 

niewykorzystanej części, środki finansowe w części niewykorzystanej podlegają zwrotowi w terminie do dnia 

31 stycznia następnego roku na rachunek wskazany przez Gminę Padew Narodowa. 

§ 4. Dotacja, o której mowa w § 1 zostanie wstrzymana w przypadku, gdy żłobek zostanie wykreślony 

z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Padew Narodowa. 

§ 5. Podmioty prowadzące żłobki  sporządzają i przedkładają Wójtowi Gminy Padew Narodowa   

w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja roczne rozliczenie 

przekazanej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Dotacja, o której mowa w § 1 nie wykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Padew Narodowa na zasadach 

określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.  Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Bik 
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