Projekt

Uchwała Nr ........................................
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia.................................................
w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta JastrzębieZdrój.

Działając na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 446 ze zmianami),
- art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. poz. 157),
na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§1
1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta, zwaną dalej
dotacją.
3. Dotacja przeznaczona jest na: sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach bytowych
zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej
oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
dziecka, z wyłączeniem wydatków ponoszonych na wyżywienie oraz wydatków inwestycyjnych
4. Ustalić wysokość dotacji na kwotę 200.zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
w niepublicznym żłobku, zastrzeżeniem ust. 6.
5. Ustalić wysokość dotacji na kwotę 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie
dziecięcym, zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia uczęszczania dziecka do niepublicznego żłobka lub
klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego kwota dotacji, o której mowa w ust. 4 i ust.
5, będzie naliczona proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, w którym to dziecko było
objęte opieką.
§2
1. Podstawą udzielenia w danym roku kalendarzowym dotacji jest wniosek złożony przez podmiot
prowadzący niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy, w terminie do 20 sierpnia roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym,
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we
wniosku,
7) wysokość opłaty miesięcznej pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) przez podmiot
prowadzący niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy za jedno dziecko (z podziałem na świadczenia
opisane w §1 ust. 3).
§3
1. Podstawą ustalenia należnej kwoty miesięcznej transzy dotacji jest wniosek składany przez
uprawniony podmiot po miesiącu, za który ma być wypłacona dotacja.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) Informację o liczbie dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym,
2) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji.
3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego
w transzach miesięcznych, w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1
i z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Transza dotacji za grudzień jest przekazywana z góry, w terminie do 15 grudnia, w oparciu
o wniosek, o którym mowa w ust. 1, za listopad danego roku, nie wcześniej jednak niż po złożeniu
wniosku.
5. W przypadku gdy przekazana dotacja za grudzień będzie inna niż wynikająca z wniosku, o którym
mowa w ust. 4, to ewentualna różnica:
1) zostanie wypłacona do 15 stycznia kolejnego roku - w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej
za grudzień jest niższa od kwoty należnej,
2) podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój do 15 stycznia kolejnego roku w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej za grudzień jest wyższa od kwoty należnej.
§4
1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa roczne rozliczenie dotacji w terminie do
15 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane o ilości miejsc oraz liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, w podziale na poszczególne
miesiące,
2) zestawienie wydatków pokrytych z dotacji w podziale na następujące grupy wydatków:
wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, media (energia elektryczna, gaz,
woda, ogrzewanie), najem, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz pozostałe
wydatki bieżące (specyfikacja),
3. Kwotę podlegającą rozliczeniu stanowi suma miesięcznych transz dotacji przekazanych na
rachunek bankowy niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego, w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia danego roku kalendarzowego wraz z kwotą, o której mowa w § 3 ust. 5 pkt. 1.
4. Dotacja podlega wykorzystaniu do 31 grudnia danego roku. Przez wykorzystanie rozumie się
sumę wydatków poniesionych przez podmiot, na cele określone w § 1 ust. 3.
5. W przypadku zaprzestania działalności niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego, podmiot
przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, za okres od początku roku kalendarzowego do
miesiąca, w którym otrzymał ostatnią transzę dotacji, w terminie do 15 dnia miesiąca
następującego po nim. Wysokość ostatniej transzy uzależniona będzie od salda rozliczenia.
6. Dotacja lub jej część niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój
wraz z odsetkami, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.
§5
Podmiot ubiegający się o dotację na rok 2017 składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie
do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .................................Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia.................................................
w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta JastrzębieZdrój.
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 157) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce (osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać
na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość, zasady ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce określa
Rada Miasta w drodze uchwały.
Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez
zwiększenie liczby miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Dotacja celowa
może być przyznana podmiotom prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy na dofinansowanie zadań
określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech tj. sprawowanie opieki nad
dzieckiem, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z wyłączeniem wydatków
związanych z wyżywieniem i wydatków poniesionych na remonty i inwestycje. Dotacja może być
przyznawana podmiotom wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Obecnie na terenie miasta funkcjonuje Publiczny Żłobek nr 1 z siedzibą przy ul. Wrzosowej 1
w formie jednostki budżetowej i zapewnia 105 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Ponadto funkcjonują
3 niepubliczne podmioty, w tym 2 żłobki i 1 klub dziecięcy, które posiadają łącznie 120 miejsc (92
w niepublicznych żłobkach i 28 w klubie dziecięcym) i są wpisane do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdrój.
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych
żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta.
Przedmiotowa uchwała daje możliwość udzielenia dotacji celowej na każde dziecko objęte
opieką, na poziomie:
- żłobki - dotacja w wysokości 200 zł,
- kluby dziecięce - dotacja w wysokości 100 zł.
Proponowana wysokość dotacji celowej jest zróżnicowana, gdyż żłobek sprawuje opiekę nad
dzieckiem w wieku do lat 3 w wymiarze do 10 godzin dziennie, a klub dziecięcy do 5 godzin.
Dotacja celowa będzie udzielana na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy składany do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Biorąc pod uwagę aktualną liczbę dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych,
skutek finansowy dla budżetu miasta w roku 2017 wyniesie 127 200 zł a w roku 2018 będzie to kwota
254 400 zł.
Zakładając, że przyznawana dotacja przyczyni się również do zwiększenia ilości miejsc
w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych należy w kolejnych latach uwzględnić w budżecie
miasta wyższą kwotę, proporcjonalną do aktualnej liczby dzieci zapisanych do w/w podmiotów a także
powstałe nowe podmioty świadczące opiekę nad dziećmi do lat 3.

