
Projekt

Uchwała Nr ............

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia 26 lipca 201 8r.

w sPrawie wYsokoŚci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów opolski.

NaPodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 20I8r. poz. 994 ze zm.), aft. 60 ust. I, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 20II r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.IJ. z 20I8r. poz. 603 ze zm.) - Rada Gminy
Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1.

l. Ustala się wYsokoŚÓ dotacji celowej udzielonej przez Gminę Tarnów opolski dla
Podmiotów Prowadzących żłobki na terenie Gminy Tarnów Opolski w kwocie

....zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieizkńe na terenie
Gminy Tarnów Opolski.

2. Ustala się wysokośĆ dotacji celowej udzielonej przez Gminę Tarnów opolski dla
Podmiotów Prowadzących kluby dziecięce na 

-terenie 
Gminy Tarnów opolskiwkwocie ...zł miesięcznie na kużde dziecko objęte opietą zarieszkńe na

terenie Gminy Tarnów Opolski.

§2.

Dotacji, o któĘ mowa w § 1 udziela się dla podmiotów wpisanych do Ęestrużłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta óminy ramow
Opolski.
Wniosek o udzielenie, dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszej
uchwały, składa się do wójta Gminy Tarnów opolski nie pózniej niz aó :o
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Dotacja Przekazywarn będzie w t2 częściach, w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca. Dotacja za grudzieńbędzie przekazywana do 15 grudnial
WYsokoŚĆ dotacji będzie zależmaod liczby dzieciobjętych opieką ńałog stanu na
pierwszy dzień mie siąca, które go doty czy płatno śó.
Informacje zawierające dane określone w ust. 4 należy składaó do l0 dnia kazdego
miesiąca. Wzór informacji stanowi załączniknr 2 uchwały.
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§3.

Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia roku następnego
po roku, w którym zostńa udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji. Wzór
stanowi zńącznik nr 3 uchwaĘ.

§4.

Dotacja, o której mowa w § 1, wykorzystana niezgodnie z przęznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiemej wysokości podlega zwrotowi do budZetu na zasadach
określonych przepisami ustawy z dnia27 sierpniaż009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.
zż017 poz.2077 ze zm.).

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódźwa Opolskiego.



UzAsADNlENlE

do projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy

Tarnów Opolski,

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 20L1r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(t. j, oz. U. z 2018r. poz. 603), podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające

dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub

przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz

rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, określa rada gminy w drodze uchwaty.

Przedmiotowa uchwała będzie regu|ować tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty i kontroli

wykorzystania. Zgodnie z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta Gminy

Tarnów Opolski, na terenie Gminy funkcjonuje jeden klub dziecięcy.

Na podstawie analizy dotacji celowych obowiązujących w innych gminach, ustalono,

że miesięczny koszt na każde dziecko, w przypadku opieki objętej w żłobku, kształtuje się od 200zł do

500zł; natomiast w klubie dziecięcym od 150zł do 250zł.

W uchwale może zostać określone, że dotacja może być przyznana również na dzieci

zamieszkałe na terenie innej gminy, niż gmina przyznająca dotację. Jednakże nie ma obowiązku

przyznania takiej dotacji. Jest to tylko opcjonalne rozwiązanie.


