
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/375/2023 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

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

żłobki,  kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób pełniących funkcje 

dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek,  na terenie Gminy 

Świdwin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ust 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.), Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób pełniących funkcje dziennych 

opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, działających na terenie Gminy Świdwin. 

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, wynosi 

300,00 zł (słownie: trzysta złotych) miesięcznie. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje na każde dziecko do lat 3, posiadające miejsce 

zamieszkania na terenie Gminy Świdwin, korzystające z opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub podmiotu 

zatrudniającego dziennych opiekunów oraz osób pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach 

prowadzonej działalności na własny rachunek. 

§ 3. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie do Wójta Gminy Świdwin wniosku o przyznanie 

dotacji, zwanego dalej wnioskiem oraz podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz liczby 

dzieci objętych opieką: żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennych opiekunów oraz 

osób pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, 

według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. 

2. Liczbę dzieci objętych opieką: żłobka, klubu dziecięcego lub  podmiotu zatrudniającego dziennych 

opiekunów oraz osób pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny 

rachunek, ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej przez podmiot prowadzący żłobek, klub 

dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów oraz osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów w ramach 

prowadzonej działalności na własny rachunek, w terminie do 10 dnia miesiąca. Wzór informacji określa 

załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach, na wskazany rachunek bankowy w wysokości, o której 

mowa w ust. 1 w terminie do 25 dnia miesiąca, przy czym dotacja za grudzień zostanie przekazana do 

15 grudnia danego roku. 

4. Dotacja celowa powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 
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§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów oraz 

osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, składają 

w formie pisemnej, do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji 

celowej za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennych opiekunów oraz 

osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, który 

zakończył działalność w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej miesięcznej kwoty 

dotacji. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLV/354/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r., w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub  kluby 

dziecięce na terenie Gminy Świdwin. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 

 

   
Przewodnicząca Rady 

 

 

Anna Olejniczak 
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     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVLII/375/2023 

     Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023r. 

 

…………………………………………….….. 
(pieczęć podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy  

lub podmioty zatrudniające dziennych opiekunów  

oraz osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów  

w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek,  

działających na terenie Gminy Świdwin.) 

Wójt Gminy Świdwin 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

 
Wniosek o udzielenie dotacji podmiotowi prowadzącemu żłobek/ klub dziecięcy/ zatrudniającego 

dziennych opiekunów /osobom pełniących funkcje dziennych opiekunów * na terenie Gminy Świdwin 

na rok ……………………… 

 

1. Nazwa/imię i nazwisko oraz dane teleadresowe podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub 

podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów                      

w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, działających na terenie Gminy Świdwin: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. Nazwa i adres żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennych opiekunów oraz osób 

pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3. Numer i data wpisu do rejestru żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku,  w klubie dziecięcym lub u podmiotów 

zatrudniających dziennych opiekunów oraz osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów w ramach 

prowadzonej działalności na własny rachunek: 

............................................................................................................................................................... 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

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

 

……………………………………….      

(miejscowość, data)  

 

              …………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

       woli w imieniu podmiotu prowadzącego) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr NR XLVII/375/2023 

Rady Gminy Świdwin 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Informacja o faktycznej liczbie dzieci wg stanu na 1 dzień miesiąca w żłobku/klubie dziecięcym/ u 

podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów/ u osób pełniących funkcje dziennych opiekunów* 

za miesiąc .................rok............. 

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych lub dla osób prawnych, innych niż jednostka samorządu 

terytorialnego, prowadzących na terenie Gminy Świdwin żłobki/ kluby dziecięce/podmioty zatrudniające 

dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek 

 

 

 

 

                   NAZWA PLACÓWKI                                                                           ADRES 

  

 

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI 

Typ placówki żłobek/ klub dziecięcy/ podmioty 

zatrudniające dziennych opiekunów/ osoby pełniące 

funkcje dziennych opiekunów w ramach 

prowadzonej działalności na własny rachunek 

(wpisać właściwe). 

Liczba dzieci 

  

 

LICZBA DZIECI Z TERENU GMINY ŚWIDWIN 

 

  

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

Załączniki: 

Załącznik – wykaz dzieci uczęszczających 

……………………… 

(miejscowość, data)   

       …………………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu prowadzącego) 
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Wykaz dzieci uczęszczających do 

........................................................................................................................ 

MIESIĄC...............................................................ROK................................. 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania 
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     Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVLII/375/2023 
     Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023r. 

 

 

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI dla żłobka/klubu dziecięcego/ podmiotów zatrudniających 

dziennych opiekunów/ osób pełniących funkcje dziennych opiekunów z budżetu Gminy Świdwin 

w ….....…. roku 

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/ podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów/ osób 

pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek: 

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

…………………………………………………………………………………………………….................... 

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

……………………………………………………………………………………………………….................. 

email / tel.: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

prowadzonego przez: Imię i nazwisko / nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/ 

podmioty zatrudniające dziennych opiekunów/ osoby pełniące funkcje dziennych opiekunów w ramach 

prowadzonej działalności na własny rachunek: 

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

……………………………………………………………………………………………………….................. 

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

……………………………………………………………………………………………………….................. 

email / tel.: 

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

……………………………………………………………………………………………….……..................... 

2. Dane osoby wyznaczonej przez podmiot uprawniony do kontaktu w sprawach związanych z rozliczeniem 

dotacji: imię i nazwisko tel.,  e-mail: 

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

……………………………………………………………………………………………………...................... 

 

3. Rozliczenie dotacji 

 

Miesiąc Liczba 

dzieci ustalona na 

pierwszy dzień 

miesiąca 

Wysokość 

otrzymanej 

dotacji w zł 

Wysokość 

wydatkowanej 

dotacji w zł 

I  

 

  

II  

 

  

III  

 

  

IV  

 

  

V  

 

  

VI  

 

  

VII  

 

  

VIII  

 

  

IX  
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X  

 

  

XI  

 

  

XII  

 

  

Razem  

 

  

 

4. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji: 

 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

(…)  

 

 

 Suma wydatków sfinansowanych z dotacji  

 Kwota otrzymanej dotacji  

 Kwota dotacji niewykorzystanej/ podlegającej 

zwrotowi 

 

 

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

 

 

…………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

 ……………………………………… 

(pieczątka i podpis osoby prowadzącej żłobek/klub 

dziecięcy/ podmioty zatrudniające dziennych 

opiekunów/ osoby pełniące funkcje dziennych 

opiekunów w ramach prowadzonej działalności na 

własny rachunek) 
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