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. Dotacji udziela się na każde dziecko objęte opieką w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym.
4. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w niepublicznym żłobku ustala się na kwotę
200zł miesięcznie.
5. Wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się na kwotę 100zł
miesięcznie.
§2
1. Podstawą udzielenia dotacji, w danym roku kalendarzowym, jest wniosek złożony przez podmiot,
o którym mowa w § 1 ust. 2, w terminie do 20 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
a) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
b) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,
c) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym, zgodną
z zawartą w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój, na dzień składania wniosku.
d) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
e) zobowiązanie do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we
wniosku,
3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 zawarta zostanie umowa dotacji z uprawnionym
podmiotem, na zasadach określonych w art. 250 ustawy o finansach publicznych.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawarta zostanie na okres jednego roku kalendarzowego.
5. Wysokość dotacji przekazanej w danym roku kalendarzowym stanowi iloczyn liczby dzieci,
liczby miesięcy udzielania dotacji.
6. Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych transzach, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
7. Podstawą udzielenia miesięcznej transzy dotacji jest wniosek składany przez uprawniony podmiot
do 10 dnia każdego miesiąca, za który ma być wypłacona dotacja.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera:
a) Informację o liczbie dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym,
b) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji.
9. Wysokość dotacji będzie zależała od liczby dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy
dzień danego miesiąca, którego dotyczy płatność.

10. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmioty, o których mowa
w § 1 nie przedłożą wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub zostaną wykreślone
z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§3
11. Podmiot prowadzący niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje w terminie do
dnia 15 stycznia roku następnego, po roku udzielenia dotacji, roczne rozliczenie otrzymanej
dotacji, z uwzględnieniem liczby dzieci objętych opieką, w każdym miesiącu otrzymywania dotacji,
12. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w § 1, kończy swoją działalność, rozliczenie
otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji
celowej.
13. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa ustawa
o finansach publicznych.
§4
Podmiot ubiegający się o dotację na rok 2017 składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie
do 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§6
Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zatwierdził:
PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

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.

