
 

UCHWAŁA NR II/ 14/18  

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 7 grudnia 2018 roku 

 

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

podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Pyzdry. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2018 r., poz. 603 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1 Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na 

terenie gminy Pyzdry w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie 

gminy Pyzdry. 

 

§ 2. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Podmiot prowadzący dotowany klub dziecięcy składa w terminie do 5 dnia każdego 

miesiąca Burmistrzowi Pyzdr informację o faktycznej liczbie dzieci – według stanu na 

pierwszy dzień danego miesiąca. 

3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 3. 1. Podmiot prowadzący klub dziecięcy, który otrzymał dotację zobowiązany jest w 

terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku w którym została przekazana dotacja, 

przedłożyć roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe. 

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

3. W przypadku, gdy podmiot prowadzący klub dziecięcy kończy swoją działalność w trakcie 

roku, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu 

ostatniej transzy dotacji. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr II/14/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7.12.2018 r.  

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ............ 

 

1. Dane placówki ( pełna nazwa i adres ): 

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

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

 

2. Dane podmiotu prowadzącego, dla którego ma być udzielona dotacja: 

 

a) nazwa podmiotu prowadzącego / imię i nazwisko*: 

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

 

b) adres i numer telefonu: 

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

 

c) osoba do kontaktu: 

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

 

3. Numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji: 

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

 

 

 

 

 

................................................... 
   (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do    

   reprezentowania podmiotu prowadzącego) 

 

 

 

................................................. 
(miejscowość i data) 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr II/14/18 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7.12.2018 r.  

 

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE DZIECI WEDŁUG 

STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA ............................ 

20........R. 

 

 

1. Nazwa i adres klubu dziecięcego:  

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

 

2. Liczba dzieci w placówce spełniających warunek, o którym mowa w § 1 ust. 1 

Uchwały Nr ............ Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia .............. ................... 

 

 

 

 

 

................................................... 
   (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do    

   reprezentowania podmiotu prowadzącego) 

 

 
 

................................................. 
(miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr II/14/18  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7.12.2018 r.  

 

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY 

PYZDRY PODMIOTU PROWADZĄCEGO KLUB DZIECIĘCY  

W 20...... ROKU 

 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: ......................................................................... 

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

 

2. Wysokość otrzymanej dotacji 

Miesiąc Liczba dzieci objętych 

opieką 

Należna kwota dotacji Przekazana kwota 

Styczeń    

Luty    

Marzec    

Kwiecień    

Maj    

Czerwiec    

Lipiec    

Sierpień    

Wrzesień    

Październik    

Listopad    

Grudzień    

Razem    

 

3. Rozliczenie dotacji 
Kwota dotacji otrzymanej w danym roku  

Kwota dotacji otrzymanej w danym roku, z tego na:  

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi  

- wydatki media: woda, gaz, prąd  

- zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne  

- zakup środków pielęgnacyjnych  

- czynsz  

- inne wydatki (należy określić rodzaj)  

Kwota dotacji niewykorzystanej, podlegającej zwrotowi do budżetu Gminy 

Pyzdry 

 

 

 

 

 

................................................... 
   (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do    

   reprezentowania podmiotu prowadzącego) 

................................................. 
(miejscowość i data) 

 

 


