
UCHWAŁA NR VIII/97/2015
RADY GMINY TARNÓW

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, 
kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce lub podmiotom zatrudniającym dziennych opiekunów na terenie 
Gminy Tarnów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) przyznaje się dotację celową z budżetu gminy.

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów, w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 
00/100) miesięcznie, na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych 
zbliżonych do warunków domowych, poprzez gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmikę, śpiew, naukę 
w formie zabawy, zajęcia manualne i plastyczne,  zapewniając dziecku równocześnie właściwą opiekę 
pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniającą indywidualne potrzeby dziecka i jego rozwój psychomotoryczny, 
właściwy dla wieku dziecka.

§ 2.  Dotacja, o której mowa w § 1 ust.1, udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub 
klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów, zwanego dalej uprawnionym 
podmiotem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust.1, przekazywana będzie uprawnionemu podmiotowi w miesięcznych 
transzach płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez 
podmiot, na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych opieką. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

2. Uprawniony podmiot składa rozliczenie dotacji otrzymanej w danym roku według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 4.  Traci moc uchwała nr VII/92/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Tarnów w 2015 r.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/97/2015

Rady Gminy Tarnów

z dnia 7 lipca 2015 r.

Wójt Gminy Tarnów

33-100 Tarnów

ul. Krakowska 19

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku / klubie dziecięcym / 
u dziennego opiekuna*) na terenie Gminy Tarnów w roku ………

1. Nazwa lub imię i nazwisko, adres podmiotu 
prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego 
dziennego opiekuna*) :

2. Adres, pod którym prowadzony jest żłobek/klub 
dziecięcy/sprawuje opiekę dzienny opiekun*) :

3. Planowana liczba dzieci, które będą  objęte opieką 
w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego 
opiekuna*) :

4. Numer rachunku bankowego, na który przekazana ma 
być dotacja:

5. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu prowadzącego 
żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennego 
opiekuna*) oraz nr telefonu, e-mail

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką

w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego opiekuna*).

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

data i czytelny podpis osoby składającej wniosek

- -------------------------------------------
*)-niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/97/2015

Rady Gminy Tarnów

z dnia 7 lipca 2015 r.

Wójt Gminy Tarnów

33-100 Tarnów

ul. Krakowska 19

Informacja za …………………………… o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka/klubu
(miesiąc, rok)

dziecięcego/objętych opieką dziennego opiekuna*) na terenie Gminy Tarnów

1. Nazwa lub imię i nazwisko, adres 
siedziby podmiotu prowadzącego 
żłobek/klub dziecięcy/ zatrudniającego 
dziennego opiekuna*) :

2. Adres, pod którym prowadzony jest 
żłobek/klub dziecięcy/ sprawuje opiekę 
dzienny opiekun*) :

3. a) Liczba dzieci objętych opieką żłobka 
/ klubu dziecięcego / dziennego 
opiekuna*) :
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

data i czytelny podpis osoby składającej informację

- -------------------------------------------
*)-niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/97/2015

Rady Gminy Tarnów

z dnia 7 lipca 2015 r.

Wójt Gminy Tarnów

33-100 Tarnów

ul. Krakowska 19

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej podmiotowi prowadzącemu żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego 
dziennego opiekuna*)

na terenie Gminy Tarnów w roku ...................
1. Nazwa lub imię i nazwisko i adres siedziby 

podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/ 
zatrudniającego dziennego opiekuna*) :

2. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/ przez dziennego opiekuna*) w okresie sprawozdawczym 
w poszczególnych miesiącach:

styczeń kwiecień lipiec październik

luty maj sierpień listopad

marzec czerwiec wrzesień grudzień
3. Kwota dotacji otrzymanej w okresie 

sprawozdawczym:

4. Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji w okresie sprawozdawczym z tytułu zapewniania dziecku opieki 
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, w tym wysokość wydatków poniesionych z tytułu:

a) organizacji gier i zabaw stymulujących rozwój 
dziecka, prowadzenia zajęć z rytmiki i śpiewu, 
naukę w formie zabawy, zajęcia manualne 
i plastyczne

b) b)  zakupu artykułów i środków niezbędnych 
do realizacji zadań, takich jak: książki, farby, 
kredki, zabawki, pomoce dydaktyczne służące 
procesowi dydaktyczno – wychowawczemu,  
zakup środków zapewniających właściwą opiekę 
pielęgnacyjną
c) Razem:

5. d) Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie 
sprawozdawczym

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

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

data i czytelny podpis osoby składającej rozliczenie

- -------------------------------------------
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*)-niepotrzebne skreślić

 

Wiceprzewodniczący  Rady 
Gminy Tarnów

Eugeniusz Wojtarowicz

Id: 51EC2A1A-7C1E-4867-A327-0E42C62AD5B6. Podpisany Strona 2




