DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 5 lutego 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 633

Data: 2018-02-05 11:47:15

UCHWAŁA NR XLVIII/678/2018
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 157 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących na
terenie Gminy Nidzica niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
1) dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w wysokości 240 zł. miesięcznie na każde dziecko
objęte opieką,
2) dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce w wysokości 140 zł. miesięcznie na każde
dziecko objęte opieką,
3) dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów w wysokości 140 zł. miesięcznie na każde dziecko
objęte opieką,
4) dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie w wysokości 100 zł.
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na każde dziecko pełnosprawne, niepełnosprawne lub
wymagające szczególnej opieki objęte opieką, o której mowa w ust. 1 i zamieszkałe na terenie Gminy Nidzica.
§ 2. Podmiot otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 zobowiązany jest złożyć organowi dotującemu
w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielona została dotacja "Rozliczenie
merytoryczno- finansowe", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty i kontroli wykorzystania zostaną ustalone w umowie,
zawartej pomiędzy Gminą Nidzica a podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek, klub dziecięcy lub
zatrudniającym dziennych opiekunów lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek jako dzienny
opiekun.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/211/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 października 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 Nidzica (Dz. Urz. Województwa
Warmińsko- Mazurskiego z 2015 r., poz. 3802).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Paweł Przybyłek
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/678/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Rozliczenie merytoryczno- finansowe
dotacji celowej udzielonej w roku .........................................
na dofinansowanie każdego dziecka objętego opieką
w żłobku/klubie dziecięcym/ przez dziennego opiekuna
(niepotrzebną formę skreślić)

1.Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Nazwa żłobka, klubu dziecięcego lub imię i nazwisko dziennego opiekuna
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Adres żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Część I Sprawozdanie merytoryczne
1. Liczba dzieci objętych opieką i zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica dofinansowanych w ramach
przyznanej dotacji:
Nazwa miesiąca

Liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Nidzica

2. Termin wykorzystania dotacji: od dnia ............................................ do dnia
..........................................................
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3. Opis zrealizowanego zadania- na jaki cel wydatkowano dotację. Proszę szczegółowo opisać prace
remontowe, zakupy i inne wydatki w ramach dotacji. Proszę opisać jaki efekt osiągnięto.
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Część II Sprawozdanie finansowe
1. Całkowity koszt realizacji zadania (w zł)
.................................................................................................................
w tym:
- otrzymana wielkość dotacji (w zł.)
..........................................................................................................................
- wielkość środków własnych (w zł.)
..........................................................................................................................
(koszty własne związane z funkcjonowaniem placówki w okresie otrzymywania dotacji w roku...)
- wielkość środków pozyskanych z innych źródeł (w zł.)
............................................................................................

Rozliczenie wykorzystania dotacji
Kwota otrzymanej dotacji ogółem:
Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków finansowych w ramach
otrzymanej dotacji):
Lp. Rodzaje wydatków finansowanych w ramach
Wysokość poniesionych wydatków w
otrzymanej dotacji
ramach otrzymanej dotacji
1.

Wynagrodzenia pracowników oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

2.

Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
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3.

Opłaty za: gaz, energię elektryczną, energię cieplną,
wodę i ścieki, wywóz śmieci

4.

Zakup pomocy dydaktycznych

5.

Zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce
dydaktyczne

6.

Remonty

7.

Pozostałe wydatki (wpisać jakie):
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Ogółem:
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem:

Część III Zestawienie faktur/rachunków/ list płac/ deklaracji ZUS itp.
Lp
.

Numer dokumentu
księgowego

Data
wystawieni
a
dokumentu
księgowego

Nazwa
wydatku

Kwota
(w zł.)

W tym ze
środków
pochodzących
z dotacji
(w zł.)

W tym ze
środków
własnych
(w zł.)
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Razem:

Rozliczenie sporządził:: ...................................................

Rozliczenie zatwierdził: .................................................
(Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania podmiotu prowadzącego)
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