DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR VIII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) Rada Miejska w Chmielniku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, mogą ubiegać się o dotację celową
z budżetu Gminy Chmielnik na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, pod warunkiem
zapewnienia dzieciom opieki od poniedziałku do piątku w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1 prowadzących żłobki w wysokości 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
i zamieszkujące na terenie Gminy Chmielnik, którego rodzice (w tym rodzic samotnie wychowujący) lub
opiekunowie prawni pracują i wskazali Gminę Chmielnik jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości
dochodu w ubiegłym roku podatkowym.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1 prowadzących kluby dziecięce w wysokości 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
i spełniające pozostałe kryteria z ust. 2.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, w celu otrzymania dotacji zobowiązane są złożyć do Burmistrza
Miasta i Gminy w Chmielniku wniosek o przyznanie dotacji, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, a w przypadku kiedy podmiot zostanie
wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych po tym terminie wniosek należy złożyć niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania wpisu do rejestru, co będzie uprawniać do otrzymania dotacji za
okres od września do grudnia danego roku.
5. Dotacje mogą być wykorzystane na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 i obliczane są w poszczególnych miesiącach na
podstawie informacji miesięcznej, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały składanej w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
6. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy i może być wykorzystana w terminie
do 31 grudnia roku kalendarzowego.
7. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, na który
została udzielona lub w terminie 15 dni od daty zakończenia działalności według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do uchwały.
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8. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Chmielnik jako organu dotującego oraz podmiotu
dotowanego w zakresie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej zostaną określone w stosownych
umowach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska
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Załącznik nr 1 do uchwały
nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 30.05.2019 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na ………… rok dla żłobka/ klubu dziecięcego*
I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy*:
Nazwa/ imię i nazwisko*..............................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
II. Dane osoby reprezentującej **
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
Tytuł prawny (pełnomocnictwo, nr aktu lub inny dokument) .....................................................
III. Informacje o podmiocie dotowanym:
Nazwa............................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
REGON........................................................................................................................................
IV. Nazwa banku i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego:
.......................................................................................................................................................
V. Planowana liczba dzieci:
.......................................................................................................................................................

…………………………………………..
/miejscowość, data/

…………………………………………
/podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego/

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie podmiotów dotowanych prowadzonych przez osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
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Załącznik nr 2 do uchwały
nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 30.05.2019 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w żłobku / klubie dziecięcym* na
miesiąc .................. (wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca,
na który dotacja jest udzielona)
I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy*:
Nazwa / imię i nazwisko*.............................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
II. Informacje o podmiocie dotowanym:
Nazwa............................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
REGON........................................................................................................................................
III. Liczba dzieci:
Liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Chmielnik spełniające kryteria §1 ust. 2 lub 3
uchwały

……………………………………..
/miejscowość, data/

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………
/podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego/
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Załącznik nr 3 do uchwały
nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej
w Chmielniku z dnia 30.05.2019

Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku ....................* przez żłobek / klub dziecięcy**

I. Informacje o podmiocie prowadzącym żłobek / klub dziecięcy**:
Nazwa/imię i nazwisko** ............................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
II. Informacje o podmiocie dotowanym:
Nazwa............................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
REGON........................................................................................................................................
III. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji w okresie rozliczeniowym:

L.p.

Wyszczególnienie

1.

Kwota dotacji otrzymanej

2.

Kwota dotacji należnej

3.

Różnica pomiędzy kwotą dotacji należnej a otrzymanej

4.

Kwota dotacji należnej, wykorzystanej

5.

Kwota dotacji należnej, niewykorzystanej

6.

Kwota dotacji do zwrotu / wyrównanie dotacji ( suma
poz. 3 i 5)

Kwota
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Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji:

L.p.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania

Data
wystawienia
rachunku
lub innego
dowodu
księgowego
(dzień,
miesiąc,
rok)

Przedmiot
Data
dokonanego dokonanej
zakupu lub
płatności
płatności
(przeznacze
nie wydatku)

Kwota
wydatku
sfinansowana
z dotacji

1.
2.
3.
….

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji:

……………………………………..
/miejscowość, data/

……………………………………………
/podpis i pieczęć podmiotu prowadzącego/

* termin składania rozliczenia do dnia 15 stycznia następnego roku po udzieleniu dotacji
** niepotrzebne skreślić

