DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 4 listopada 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2909

Data: 2014-11-04 12:22:09

UCHWAŁA NR XLIV/445/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2004r. poz.379,1072) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Sandomierz dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze Miasta Sandomierza w kwocie 150 zł. ( słownie zł. sto pięćdziesiąt 00/100 )
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.
2. Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Sandomierz dla podmiotów
prowadzących żłobki poza terenem Gminy Miejskiej Sandomierz w kwocie 150 zł. (słownie zł. sto pięćdziesiąt
00/100 ) miesięcznie na każde dziecko będące mieszkańcem Sandomierza objęte opieką, z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.
§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, przedstawiony
Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek,
2) miejsce prowadzenia żłobka,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane dotacje,
6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o liczbie dzieci wraz z ich adresami
zamieszkania, objętych opieką żłobkową.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Miejskiej Sandomierz jako organu dotującego oraz
podmiotu dotowanego w zakresie udzielania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do
lat trzech będzie określać umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok kalendarzowy.
§ 4. 1. Przekazywanie dotacji będzie następowało w 12 częściach.
2. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej liczbie dzieci
objętych opieką w żłobku w danym miesiącu.
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3. Podmiot prowadzący żłobek składa do Burmistrza Sandomierza do 15 dnia każdego miesiąca informację
o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do placówki w danym miesiącu , według stanu na pierwszy dzień
tego miesiąca.
4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana na wskazany numer rachunku bankowego do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Dotacja za miesiąc grudzień będzie przekazywana do dnia 15 grudnia.
7. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia
z otrzymanej dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji celowej.
8. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do
złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
9. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
10. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia
31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie zwrócić do budżetu
Gminy Miejskiej Sandomierz zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
§ 5. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz, zgodnie
z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza
Marceli Czerwiński

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 2909

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/445/2014
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 października 2014 r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka przez osoby fizyczne oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na rok .............................
.......................................
(miejscowośc, data)
...........................................
(podmiot)
Burmistrz Miasta Sandomierza
pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek:
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Nazwa i siedziba żłobka:
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Numer i data wpisu do rejestru żłobków:
...................................................................................................................................................
4. Liczba dzieci, które mają być objęte w żłobku:
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Zobowiązuję się do comiesięcznego informowania organu dotującego o liczbie dzieci wraz z ich adresami
zamieszkania, objętych opieką żłobkową.
.................................................................
(czytelny podpis składającego wniosek)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/445/2014
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 października 2014 r.
Informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku prowadzonym przez osoby fizyczne oraz
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowośći prawnej w miesiącu
.....................................
...............................................
(miejscowośc, data)
..............................................
(podmiot)
Burmistrz Sandomierza
pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek:
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Nazwa i siedziba żłobka:
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Liczba dzieci objętych w żłobku wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ........... wynosi .......
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
...............................................................................................................................
5. Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobkową:
Lp.

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania

Data urodzenia

Okres objęcia
opieką

1.

.............................................................
(czytelny podpis składającego wniosek)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/445/2014
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 października 2014 r.
Roczne rozliczenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku
prowadzonym przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej otrzymanej w roku .....................
………………………………
(miejscowość, data)
......................................................
(podmiot)
Burmistrz Sandomierza
pl. Poniatowskiego 1
27 – 600 Sandomierz
1. Nazwa organu prowadzącego:
.......................................................................................................................................................
2. Nazwa i siedziba żłobka:
.......................................................................................................................................................
3. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
.......................................................................................................................................................
4. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku:
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Styczeń

2.

Luty

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

Sierpień

9.

Wrzesień

10.

Październik

11.

Listopad

12.

Grudzień

Liczba miejsc
w żłobku

Liczba dzieci objętych opieką

Kwota otrzymanej dotacji

Całkowita kwota dotacji w okresie rozliczeniowym:

5. Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobkową:
Lp.

Imię i nazwisko
1.

Adres
zamieszkania

Data urodzenia

Okres objęcia
opieką
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6. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej:
Zestawienie wydatków poniesionych na działalność żłobka

Kwota wydatków poniesionych
z dotacji celowej

Lp.
1.

Rodzaje wydatków sfinansowanych z dotacji objęte rozliczeniem:
Wynagrodzenie pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Wynagrodzenie wynikające z umów cywilno- prawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w tym zakup energii,
wody, ciepła, usługi telekomunikacyjne itp.
Czynsz/opłata za wynajem pomieszczeń
Pozostałe wydatki bieżące - wymienić, jakie:

2.

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji:

3.

Kwota dotacji niewykorzystanej:

6. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………
(Czytelny podpis składającego wniosek)

