
UCHWAŁA  Nr VIII/42/19  

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 3 czerwca 2019 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 

na terenie Gminy Tułowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 409, 60 i 730) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Tułowice dla podmiotów prowadzących żłobki na 

terenie Gminy Tułowice w kwocie 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie 

Gminy Tułowice. 

§ 2.  

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy 

Burmistrzem Tułowic a podmiotami prowadzącymi żłobki. 

§ 3.  

1. Dotacji, o której mowa w § 1 uchwały, udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

1. Dotacja, o której mowa w § 1 uchwały, przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca. 

2. Podmiot ubiegający się o dotację przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, 

wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z liczbą dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy 

dzień miesiąca, którego dotyczy płatność. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  

1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w 

którym została udzielona dotacja, przedłożyć Burmistrzowi Tułowic roczne rozliczenie dotacji. Wzór rozliczenia 

stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku gdy podmiot, który otrzymał dotację kończy działalność w trakcie trwania roku, rozliczenie dotacji, 

o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia 

działalności. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 
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§ 7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

2019 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  

 

Id: CB378D7E-3012-4DE1-A954-635C8D435820. Podpisany Strona 2



Załącznik nr 1 

do uchwały nr VIII/42/19 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 3 czerwca 2019 r. 

 

 

………………………………………………… 
(pieczęć podmiotu) 

 

Burmistrz Tułowic 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY TUŁOWICE NA ROK ……… 

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek: 

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

2. Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka (dokładny adres): 

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

3. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką w żłobku w danym roku: 

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

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja: 

Nazwa banku: 

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

Numer rachunku: 

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

5. Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………………..   …………………………………………………………. 
(miejscowość i data)      (pieczątka i podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr VIII/42/19 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 3 czerwca 2019 r. 

 

………………………………………………… 
(pieczęć podmiotu) 

 

Burmistrz Tułowic 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY DOTACJI ZA MIESIĄC ………………… 

 

Proszę o wypłatę transzy dotacji dla żłobka za miesiąc ……………………………………roku……………….. 

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku, zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice, według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca wynosi ……………………………… 

Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

…………………………………………..  …………………………………………………………. 
(miejscowość i data)      (pieczątka i podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr VIII/42/19 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 3 czerwca 2019 r. 

………………………………………………… 
(pieczęć podmiotu) 

 

Burmistrz Tułowic 

 

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY TUŁOWICE NA 

KAŻDE DZIECKO ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY TUŁOWICE, OBJĘTE OPIEKĄ W 

ŻŁOBKU W ROKU ………………………… 

 

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek: 

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

2. Data i numer wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Tułowic: 

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

3. Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka (dokładny adres): 

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

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

4. Kwota dotacji otrzymanej w …………………. roku: ……………………….. 

5. Zestawienie merytoryczno-finansowe: 

Miesiąc Liczba dzieci 

objętych 

opieką 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Przeznaczenie 

dotacji (opisowo) 

Zestawienie faktur, 

rachunków, umów 

I      

II      

III      

IV      

V      

VI      

VII      
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VIII      

IX      

X      

XI      

XII      

Razem      

 

6. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………………………. 
(miejscowość i data)      (pieczątka i podpis wnioskodawcy) 
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