
 

 

UCHWAŁA NR XIX/138/20 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

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

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cmolas 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 

poz. 713, z późn.zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Cmolas dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie Gminy Cmolas, w wysokości 130 zł. na każde dziecko objęte opieką w żłobku. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Cmolas dla podmiotów prowadzących 

kluby dziecięce na terenie Gminy Cmolas, w wysokości 100 zł. na każde dziecko objęte opieką w klubie 

dziecięcym. 

§ 2. 1. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą ubiegać się corocznie o dotację, o której mowa 

w § 1 składając wniosek do Wójta Gminy Cmolas według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Wniosek ten składa się do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. Udzielenie dotacji poprzedzone będzie zawarciem umowy. 

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady udzielania dotacji: 

1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w którym 

udzielana jest dotacja, składa do Wójta Gminy Cmolas pisemną informację o liczbie dzieci objętych opieką 

w żłobku lub klubie dziecięcym wg stanu na pierwszy dzień tego miesiąca, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2. Dotacja o której mowa w § 1 będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych do ostatniego 

dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z tym, że za grudzień będzie przekazywana do dnia 20 grudnia; 

3. Wysokość miesięcznej transzy dotacji stanowi iloczyn stawki określonej w § 1 oraz liczby dzieci 

objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. 

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady rocznego rozliczania dotacji: 

1) podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest złożyć do 15 stycznia następnego roku w formie informacji 

o wydatkach podmiotu poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Cmolas, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

2) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który zakończył działalność w trakcie roku zobowiązany 

jest złożyć sprawozdanie o którym mowa w pkt 1, w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej transzy 

miesięcznej dotacji. 
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2. Dotacja udzielona podmiotowi, która została: 

1) nie wykorzystana, 

2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

᠆ podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego - Gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

3. Od dotacji zwróconych po terminie pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości naliczane będą 

odsetki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

4. O dotacje na kolejny rok mogą ubiegać się podmioty, które w terminie złożą sprawozdanie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

Województwa Podkarpackiego. 
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