
UCHWAŁA NR XXI/187/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn. 

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

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta 

Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy 

Społecznej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Żyrzyn dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie Gminy Żyrzyn w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 

00/100) miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na ternie Gminy Żyrzyn i objęte opieką. 

§ 2. 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które: 

1) prowadzą żłobki na terenie Gminy Żyrzyn; 

2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Wójta 

Gminy Żyrzyn; 

3) złożą do Wójta Gminy Żyrzyn wniosek o udzielenie dotacji według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Dotacja celowa przyznawania jest na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 3. 

2. Dotacja celowa przyznawana jest na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji okres 

nieprzekraczający 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy 

wniosek. 

3. Warunkiem przekazania środków z tytułu dotacji będzie zawarcie przez podmiot prowadzący 

żłobek umowy z Wójtem Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową składa do 5. dnia każdego miesiąca informację 

o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który 

udzielana jest dotacja. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Jeżeli pierwszy dzień danego miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny 

od pracy, to stan ten należy ustalić na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy. 



3. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby 

dzieci objętych opieką wskazanych w informacji, o której mowa w ust. 1 i miesięcznej kwoty 

dotacji, o której mowa w § 1. 

4. Dotacje przekazywane będą w miesięcznych transzach, w terminie do 15 dnia każdego 

miesiąca. 

5. Dotacja może zostać wstrzymana w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w § 2 nie złoży 

informacji miesięcznej lub zostanie wykreślony z rejestru żłobków. 

§ 5. 

1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową, składa do dnia 15 stycznia roku następnego 

sprawozdanie merytoryczno-finansowe za rok, w którym pobierał dotację, według wzoru 

określonego w załączniku nr 3. 

2. Podmiot, który zakończył swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego, składa 

sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia 

działalności. 

§ 6. 

1. Podmioty, o których mowa w § 2, zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia 

31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w tym terminie 

zwrócić na rachunek gminy Żyrzyn na zasadach określonych w art. 251 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 

2. W przypadku wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot dotowany zobowiązany jest do jej zwrotu 

na rachunek gminy Żyrzyn na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 

§ 7. 

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności złożonego 

sprawozdania z wykorzystania dotacji wraz z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot 

zostanie określony w umowie z beneficjentem dotacji. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/187/2021 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

Żyrzyn dnia ……………………………………….. 

 

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

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej  

dla podmiotu prowadzącego żłobek  

na rok ……… 

 

I. Dane żłobka: 

 

1. Nazwa: ………………………………………………………………………………….. 

 

2. Adres: …………………………………………………………………………………... 

 

3. Telefon: ………………………………………………………………………………… 

 

4. Adres e-mail: …………………………………………………………………………… 

 

II. Dane podmiotu prowadzącego żłobek: 

 

1. Nazwa: ………………………………………………………………………………….. 

 

2. Adres: …………………………………………………………………………………... 

 

3. NIP: …………………………………………………………………………………….. 

 

4. REGON: ………………………………………………………………………………... 

 

5. Telefon: ……………………………………………………………………………….... 

 

6. Adres e-mail: ………………………………………………………………………..….. 

 

III. Numer zaświadczenia i data wpisu żłobka do rejestru żłobków prowadzonego przez 

Gminę Żyrzyn: 

………………………………………………………………………………………. 

 



IV. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek właściwego do 

przekazania dotacji: 

………………………………………………………………………………………. 

V. Dane o planowanej liczbie dzieci w danym roku budżetowym: 

 

1) planowana liczba dzieci ogółem                                                           - ………… 

 

2) planowana liczba dzieci zamieszkałych na ternie Gminy Żyrzyn      - ………… 

 

3) planowana liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin       - ………… 

 

VI. Okres, na jaki  podmiot ubiega się o przyznanie dotacji: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Osoba sporządzająca wniosek: …………………………………………………………………. 
                                                                                                    (data, imię i nazwisko) 

 

Podmiot prowadzący żłobek: …………………………………………………………………… 

                                                                                        (data, pieczątka imienna i podpis) 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/187/2021 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

Pieczątka placówki 

 

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Żyrzyn 

 

………………………………………………. 
(miesiąc, rok) 

1. Pełna nazwa i adres żłobka: 

 

 

 

 

2. Liczba dzieci objętych opieką w żłóbku: 

 

Ogółem liczba dzieci w tym dzieci: 

  Gminy Żyrzyn z innej gminy 

  

 

Z rodzicami/opiekunami prawnymi wyżej wskazanych dzieci zostały podpisane umowy na opiekę w 

żłobku. 

 

Osoba sporządzająca wniosek: …………………………………………………………………. 
                                                                                                    (data, imię i nazwisko) 

 

Podmiot prowadzący żłobek: …………………………………………………………………… 

                                                                                        (data, pieczątka imienna i podpis) 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/187/2021 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Żyrzyn dnia ……………………………………….. 

 

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

 

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe  

z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Żyrzyn  

za rok ……………. 

 

I. Nazwa i adres dotowanego żłobka: 

 

 

 

 

 

II. Sprawozdanie merytoryczne: 

Opis zrealizowanego zadania – na jaki cel wydatkowano dotację: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Sprawozdanie finansowe: 

 

1. Wysokość dofinansowania do opieki nad dziećmi: 

 

Lp.  Miesiąc 

Ogólna 

liczba 

dzieci 

w tym dzieci: Kwota 

otrzymanej 

dotacji 

Dotacja 

narastająco z Gminy 

Żyrzyn 

z innej 

gminy 

1. styczeń      

2. luty      

3. marzec      

4. kwiecień      

5. maj      

6. czerwiec      

7. lipiec      

 8. sierpień      

9. wrzesień      

10. październik      

11.  listopad      

12. grudzień      

Kwota otrzymanej dotacji  z budżetu Gminy Żyrzyn:  

 

  



2. Zestawienie faktur/rachunków lub innych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy 

(pokrytych w całości lub w części z dotacji: 

 

Lp. Numer 

dokumentu 

księgowego 

Data 

dokumentu 

księgowego 

Data 

płatności 

Nazwa wydatku  Ogółem 

kwota 

Kwota 

pokryta z 

dotacji 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Razem:   

 

  



3. Roczna kwota dotacji: 

 

 

Dotacja: Kwota dotacja: 

otrzymana  

wykorzystana  

niewykorzystana (do zwrotu)  

 

 

Osoba sporządzająca wniosek: …………………………………………………………………. 
                                                                                                    (data, imię i nazwisko) 

 

Podmiot prowadzący żłobek: …………………………………………………………………… 

                                                                                           (data, pieczątka imienna i podpis) 

 


