UCHWAŁA NR XII/166/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:
§ 1.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące, na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny żłobki lub kluby dziecięce, zwane dalej
Podmiotami, mogą otrzymać dotację celową na rok 2016 z budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, zwaną dalej dotacją.
2. Ustala się następujące kwoty miesięcznej dotacji, na każde dziecko objęte opieką:
1) w żłobku – w wysokości 400,00 zł,
2) w klubie dziecięcym – w wysokości 250,00 zł.
§ 2.
Dotacja celowa na rok 2016 udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy złożony zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr
XXVI/334/12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, w szczególności na zadania określone w art. 10 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3.
§ 3.
1. Dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Wysokość
przekazywanej dotacji będzie stanowił iloczyn liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym i wysokości dotacji określonej odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2.
2. Dotacja będzie przekazywana na podstawie informacji miesięcznej o liczbie dzieci objętych opieką
w żłobku lub klubie dziecięcym, składanej przez Podmiot do 5 dnia każdego miesiąca.
3. Dotacja będzie przekazywana z góry w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia miesiąca.
4. Wzór informacji miesięcznej o liczbie dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym stanowi załącznik nr
1 do uchwały.
5. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do 31 grudnia 2016 roku.
6. W przypadku, gdy Podmiot nie przedłoży informacji miesięcznej wraz z liczbą dzieci, o której mowa
w ust. 2, dotacja będzie przekazana na podstawie ostatniej złożonej informacji miesięcznej.
7. Dotacja zostanie wstrzymana w przypadku, gdy Podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków
lub klubów dziecięcych.
§ 4.
1. Kwoty dotacji udzielanej Podmiotom w roku budżetowym 2016, podlegają rozliczeniu poprzez:
1) przedstawienie informacji miesięcznej o liczbie dzieci, o której mowa w § 3 ust. 2,
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2) złożenie rozliczenia wykorzystanej dotacji Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do
15 stycznia 2017 roku lub w przypadku, gdy Podmiot zakończy działalność w trakcie roku
budżetowego – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu ostatniej transzy
dotacji.
2. Rozliczenie winno zawierać w szczególności:
1) nazwę i adres Podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,
3) dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,
4) kwotę otrzymanej, pobranej nienależnie, wykorzystanej i niewykorzystanej dotacji,
5) wykaz dowodów księgowych potwierdzających wykorzystanie dotacji.
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Traci moc uchwała nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia
2012 r.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda

Id: 4952CE16-E032-4C9C-A886-FCD9BCA37D21. Podpisany

Strona 2

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/166/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

INFORMACJA MIESIĘCZNA*
O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM**
W MIESIĄCU ………………… 2016 ROKU.

1. Nazwisko, imię (nazwa) i adres (siedziba) osoby fizycznej (prawnej), jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej żłobek/klub
dziecięcy**:
Nazwisko, imię (nazwa):

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

2. Nazwa i adres żłobka/ klubu dziecięcego**:
Nazwa:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

3. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym
w miesiącu ………………… 2016 r.
A. Liczba dzieci w żłobku***:
Liczba dzieci
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B. Liczba dzieci w klubie dziecięcym***:

Liczba dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat
życia

Liczba dzieci, które ukończyły 4 lata
życia****

4. Informacja o zmianie rachunku bankowego*****:
Nowy numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

5. Oświadczenie i podpis osoby prowadzącej żłobek/klub dziecięcy**:
Oświadczam, że:
1) wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym;
2) jestem świadomy odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji wynikającej z art.
82 ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.186 z późn. zm.)

…….……………………………………………..
Czytelny podpis, pieczątka składającego/ych informację miesięczną

Miejscowość, data……………………………….

*DOTYCZY: dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny żłobkom lub klubom dziecięcym prowadzonym
przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
Termin składania informacji: do 5 dnia danego miesiąca.
** niepotrzebne skreślić.
***wypełnić właściwe.
****wykazać dzieci, dla których objęcie wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione.
*****wypełnić w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/166/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 23 października 2015 r.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
ROZLICZENIE*
WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDZETU GMINY
I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA DZIECI OBJĘTE OPIEKĄ W
ŻŁOBKU /KLUBIE DZIECIĘCYM** W 2016 ROKU.
Część I
DANE O PODMIOCIE PROWADZĄCYM
NAZWA I ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/ KLUB DZIECIĘCY**

Nazwa osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej/ imię
i nazwisko osoby fizycznej:

Siedziba osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej/adres
osoby fizycznej:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część II
DANE O ŻŁOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM**
NAZWA I ADRES (SIEDZIBA) ŻŁOBKA/ KLUBU DZIECIĘCEGO**
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część III
DANE O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU/ KLUBIE DZIECIĘCYM**, WG
WZORU:

Lp.

Miesiąc

a

b

1.

styczeń

2.

luty

Liczba dzieci objętych opieką
Zgodnie z
z informacji
obowiązujący
miesięcznej
mi umowami
c
d
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…….
grudzień
Razem:

Część IV
1. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI, WG WZORU:
A. Całkowita kwota otrzymanej dotacji
celowej,
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2016 roku (w zł):
…………………………………….(w zł)
B. Kwota dotacji pobranej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (w
zł):
…………………………………….(w zł)
C. Kwota należnej dotacji w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2016 roku (w zł): …………………………………….(w zł)
D. Kwota dotacji wykorzystana w okresie
od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (w
zł):
…………………………………….(w zł)
E. Kwota niewykorzystanej dotacji w
okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (w
zł): (Różnica kwot: C-D)
…………………………………….(w zł)
F. Kwota dotacji do zwrotu (w zł):
(Różnica kwot: C-E)
…………………………………….(w zł)
2. WYKAZ DOWODÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWEJ (dot. Cz. IV,
pkt 1D rozliczenia):
a

b

Lp.

Data wystawienia, numer
oraz opis rachunku,
faktury lub innego
dowodu

c

Pełna kwota
zobowiązania

d

Rodzaj wydatku

e

Termin
dokonania
zapłaty
zobowiązania

f
Wskazanie
kwoty
płatności
angażującej
środki
z dotacji

1.
2.
...
Ogółem wydatki (Suma: kol. f ) (w zł)

…………(w zł)

Oświadczam, że:
1) wszystkie podane przeze nas dane są zgodne ze stanem faktycznym;
2) jesteśmy świadomi odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz
wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem wynikającej z art. 82
ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r.
(t.j. Dz. U z 2013 r. poz.186 z późn. zm.)
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Uwagi
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Nazwisko i imię
sporządzającego rozliczenie
dziecięcy

Nazwisko i imię
osoby prowadzącej żłobek lub klub

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

….………………………………………

.........................................
( Pieczątka i podpis)

.......................................
(Pieczątka i podpis)

Miejscowość, data………………………………

* termin składania rozliczenia: do 15 stycznia 2017 roku.
**niepotrzebne skreślić

==================================================================
Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji (wypełnia Urząd Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do rozliczenia dotacji:
.....................................................................................................................................................

.......................................
( Data i podpis)
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