UCHWAŁA NR XX/211/2020
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat
3 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość, zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
§ 2. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące kluby dziecięce zarejestrowane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez
Wójta Gminy Sztutowo na terenie Gminy Sztutowo mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy
Sztutowo.
§ 3. Dotacja celowa przeznaczona jest na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym do końca roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok zycia, a w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych
oświadczeniem rodziców, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.
§ 4. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego klub dziecięcy według wzoru
stanowiącego załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dotację udziela się na okres 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§ 6. Ustala się wysokość dotacji udzielanej z budżetu Gminy dla podmiotów prowadzących kluby
dziecięce na terenie Gminy Sztutowo w wysokości 150 złotych na każde dziecko objete opieką.
§ 7. Dotacja będzie przekazana miesięcznie, każdorazowo w teminie do ostatniego dnia miesiąca, a za
miesiąc grudzień do dnia15 grudnia, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o którym mowa w § 4.
§ 8.
1) Podmiot prowadzący klub dziecięcy składa roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji za 2021 rok w terminie
do dnia 15 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2) W przypadku zaprzestania działalności klubu dziecięcego, rozliczenie otrzymanej dotacji składa się
w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniej transzy dotacji.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/211/2020
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 6 października 2020 r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie opieki w klubie dziecięcym "Bajakole" na rok
2021.
1) Pełna nazwa i adres klubu dziecięcego .......................................................................
2) Nazwisko i imię osoby prowadzącej klub dziecięcy ..................................................
3) Data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność
na terenie Gminy Sztutowo ................................................................................................
4) Liczba dzieci przewidziana do objęcia opieką klubu dziecięcego ........................................................
5) Nazwa banku i numer konta bankowego na który należy przekazywać dotacje ................................
...................................................................................................................................................................
.......................................
.............................................
(miejscowość i data)

Id: D0A6BD51-410D-4468-B32C-6ECCF83C2B24. Podpisany

(podpis wnioskodawcy)

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/211/2020
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 6 października 2020 r.
Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej Klubowi Dziecięcemu za 2021 rok.
Razem udzielona dotacja ..........................................
1) Pełna nazwa i adres klubu dziecięcego ..........................................................................
2) Nazwisko i imię osoby prowadzącej klub dziecięcy .....................................................
3) Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2020 roku.
a) miesiąc styczeń - liczba dzieci ........ wysokosć dotacji ....................
b) miesiąc luty - liczba dzieci ....... wysokość dotacji ................
c) miesiąc marzec - liczba dzieci ........ wysokość dotacji .................
d) miesiąc kwiecień - liczba dzieci .......... wysokość dotacji ..............
e) miesiąc maj - liczba dzieci ........... wysokość dotacji .............
f) miesiąc czerwiec - liczba dzieci ........... wysokość dotacji ..............
g) miesiąc lipiec - liczba dzieci .......... wysokość dotacji ..............
h) miesiąc sierpień - liczba dzieci ........... wysokość dotacji .............
i) miesiąc wrzesień - liczba dzieci ........... wysokość dotacji .............
j) miesiąc październik - liczba dzieci ............ wysokość dotacji ..............
k) miesiąc listopad - liczba dzieci ............. wysokość dotacji ...............
l) miesiąc grudzień - liczba dzieci ............. wysokość dotacji ...............
Wydatki pniesione w ramach przyznanej dotacji przez podmiot uprawniony;
1. Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2020 roku ...............................................
2. Łączna kwota dotacji wykorzystanej w 2020 roku .........................................
w tym na:

᠆ wydatki osobowe związane z opieką nad dziećmi - .........................................
᠆ wydatki rzeczowe związane z opieką nad dziećmi, zakup pomocy dydaktycznych ...........................
Razem - ............................
..................................................
(podpis
klub dziecięcy)
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Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Pani Barbara Adamczyk prowadząca klub dziecięcy "Bajakole" zwróciła się z
prośbą o przyznaie dotacji celowej na 2021 rok dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia
do klubu dziecięcego "Bajakole". Jednocześnie prosi o zwiększenie dotacji na jedno dziecko. Z dotacji
celowej korzysta od 2015 roku. W roku 2020 dotacja na jedno dziecko wynosi 120 zł. Ta forma pomocy
pozwala na zminiejszenie opłat za opiekę ponoszonych przez rodziców. Wsparcie Gminy w opiece nad
dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3 pozwala na aktywność zawodową ich opiekunów a dla małych dzieci
możliwość w zajęciach wspomoagających ich prawidłowy rozwój psychomotoryczny wśród równieśników
pod okiem wykwalifikowanej kadry, pomoc Gminy w takiej formie zyskuje dużą aprobatę wśrod rodziców
oraz jest bardzo przez nich doceniana.
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