
Uchwala nr XXXV/434/17
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnra 31 stycznia 2077 roku

zmieniaj4ca Uchwalg Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie wysoko5ci i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiot6w prowadz4cych 2lobki lub kluby dziecigce na

terenie gminy Kolbuszowa

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnta 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(tekst jednolityDz.U. z2016r.poz.446 zp62n.zm.) orazart.60 ust. 2 ustawy zdnia 4 lutego
20lI r. o opiece nad dzieimi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. 22016 r. poz. 157)

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$ 1. W Uchwale Nr XVI/I83/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokoSci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot6w prowadzqcych zlobki
lub kluby dziecigce na terenie gminy Kolbuszowa wprowadza sig nastgpuj4ce zmrany:

1) zmienia sig tytut uchwaly, kt6ry otrzymuje brzmienie:

,,w sprawie wysokoSci i zasad ustalania oruz rczliczania dotacji celowej dla podmiot6w
prowadzqcych Zlobki lub kluby dziecigce na terenie gminy Kolbuszowa"

2) po $ 5 Uchwaty dodaje sig $ 5A w brzmieniu:

,,$ 5,A. Podmiot prowadz1cy Ztobek lub klub dziecigcy otrzymujqcy dotacjg, o ktorej
mowa w $ 1, zobowiqzany jest do przedstawienia gminie rozlic,zenra przekazanej dotacji
celowej, zgodnie ze wzorem stanowi4cym Zalqcznik nr 3 do niniejszej uchwaly, w terminie
do 10 stycznia nastgpnego roku budZetowego."

3) zalqcznik nr 3 do Uchwaly otrzymuje brzmienie jak w zalEczniku do niniejszej
uchwaly.

$ 2. Wykonanie Uchwaly powierzasiE Burmistrzowi Kolbuszowej.

$ 3. Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Podkarpackie go.



Zal4cznik do Uchwaly Nr XXXV/434/17
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zal1cznik nr 3 do Uchwaly Nr XVI/183/11
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 16 grudnia 20ll r.

(oznaczenie podmiotu) (miejscowo5i i data)

Burmistrz Kolbuszowej

Sprawozdanie merytoryczno - finansowe

Rozliczeni€ roczne z otrzymanej dotacji celowej z bud2etu gminy Kolbuszowa

CzgS(, I. Sprawozdanie merytoryczn€

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzqcego ..

2, Nr umowy

3. Termin wykorzystania dotacji: od dnia .. do dnia

4. Liczba dzieci objgtych opiek4 w zlobku w okresie otrzymywania dotacji celowej

(nale2y poda6 za kahdy miesi4c oddzielnie wg rzeczywistej licry dzieci objgtych

dotacj4 celow4)

Lp. Miesi4c Liczba dzieci
Kwota otrrymanej dotacji

za dany miesiac

1 Styczeri

I Luty

3 Marzec

4 Kwiecieri

f, Maj

6 Czerwiec

7 Lipiec

8 Sierpieri

9 Wrzesieri

t0 Paidziernik

11 Listopad

t2 Grudzieri

Razem:



CzgS( II. Sprawozdanie finansowe

1. Rozliczenie koszt6w

2. Rozliczenie dotacii

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji (w rozbiciu naposzczeg6lne grupy wydatk6w
finansowych w ramach otrzymanei dotacii)

Klasyfikacja koszt6w: Kwota w zlotych

Calkowity koszt realizacji zadania'.

w tym:

- kwota otrzymanq dotacji:

- Srodki wlasne (koszty wlasne zwi4zane z
funkcjonowaniem plac6wki od stycznia do
grudnia):

- Srodki pozyskane z innych flrodet-

lCZenle

Kwota w zlotych

Kwota otrzymanej dotacji:

Kwota wykorzystanej dotacji:

Kwota niewykorzystanej dotacji (kwota
do zwrotu):

w ramacn o

Lp. Rodzaj wydatk6w finansowanych w ramach
otrzymanej dotacji

WysokoSd poniesionych
wydatkr6w w ramach
otrzymanej dotacji

I
Wynagrodzenia, dodatki i inne Swiadczenia
przysluguj4ce pracownikom oraz skladki na
ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy

2
Optaty za: gaz, energig elektryczn1, wodg, Scieki i
inne oplaty

J Zaktry pomocy dydaktycznych

4
Zakup wyp o s aZen ia, materraN6 w innych ni 2 p omo c e

dvdaktvczne

5 Pozostale wydatki (wpisai jakie):

Og6lem:



Zestawi enie faktur/rac hunk6w/li st

Tabelg moZnaposzenac w miarg potrzeb

Nanva
wydatku

W tym ze

Srodk6w
pochodz4cych z

dotacii (w zl

OSwiadczam, 2e otrzyman4 dotacjg przeznaczylam na dzialalnofil bre2qcq ?lobka.

(data, imig i nazwisko osoby sporz4dzajqcej sprawozdanie)

(piecz4tka i podpis dyrektora zlobka)

Zatw ier dza m rozliczen ie :

(data, i podpis Burmistrza lub upowaznionego pracownika)


