Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.),
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077) po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
prowadzące na terenie Miasta Jaworzna żłobki lub kluby dziecięce posiadające wpis
do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna, zwane
dalej podmiotami prowadzącymi żłobki lub kluby dziecięce, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji
celowej z budżetu miasta Jaworzna, zwanej dalej dotacją.
2. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, mogą otrzymać dotację na dziecko objęte opieką
pod warunkiem, że dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Jaworzna.
§2
1. Ustala się wysokość dotacji udzielanej dla podmiotów prowadzących żłobki w kwocie 300 zł
miesięcznie na dziecko objęte opieką, w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.
2. Ustala się wysokość dotacji udzielanej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w kwocie
300 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką, w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.
3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 udzielana będzie w roku 2018 r. na okres od 1 września
2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
4. Dotacja w kolejnych latach udzielana będzie od stycznia do grudnia danego roku.
5. Dotacja udzielana będzie pod warunkiem ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców/opiekunów prawnych w wysokości
nie przekraczającej 900 zł miesięcznie (nie wliczając opłaty za wyżywienie).
6. Celem udzielenia dotacji jest dofinansowanie pokrycia kosztów zapewnienia dziecku opieki
w żłobku lub klubie dziecięcym w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
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7. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zapewnienia opieki w danej
placówce w tym na: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe tj. czynsz, media oraz
wszelkie wydatki niezbędne do bieżącego prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, z wyłączeniem
wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, remonty, modernizacje oraz zakup środków
trwałych.
§3
1. Dotacja będzie przekazywana z dołu, w miesięcznych transzach, w terminie do 15 dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.
2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przedkłada w terminie do 3 dnia każdego miesiąca
wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci objętych opieką w żłobku lub
klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, wskazując okres, w którym były
objęte opieką.
3. Dotacja na miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana z góry do dnia 15 grudnia na
podstawie wykazu dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu listopadzie,
a rozliczana do dnia 15 stycznia roku następnego.
§4
1. Dotacji w roku 2018 udziela się na wniosek złożony do Prezydenta Miasta Jaworzna, w terminie
do 31 sierpnia 2018 r.,
2. Dotacji w kolejnych latach udziela się na wniosek złożony do Prezydenta Miasta Jaworzna,
w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Dotacji udziela się na wniosek zawierający:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy,
2) miejsce prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego,
3) numer i datę wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Jaworzna,
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja celowa.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) statut żłobka lub klubu dziecięcego,
2) regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego,
3) oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek o zobowiązaniu do informowania organu
dotującego o zmianach danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4
4) oświadczenie podmiotu, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy o wysokości opłat za pobyt
i wyżywienie dziecka pobieranych od rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych opieką.
§5
1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej
dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach otrzymanej dotacji.
2. Dotacja podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku.
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3. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do rozliczania dotacji za dany rok
w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji, z uwzględnieniem liczby
dzieci objętych opieką w każdym miesiącu, rodzaju poniesionych wydatków oraz wysokości wydatków
sfinansowanych z dotacji.
4. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy kończy swoją działalność,
rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy
dotacji celowej.
§6
Prezydentowi Miasta Jaworzna przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
celowej w zakresie liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych
miesiącach oraz sposobu wykorzystania udzielonej dotacji.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2016 r. poz. 157 ze zm.) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce mogą
otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotacje celową z budżetu gminy.
Wysokość, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej w tym kategorie dzieci, na które jest
przyznawana, określa rada gminy w drodze uchwały.
Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez zwiększenie
liczby miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Ponadto ma ona stanowić
wsparcie dla budżetów domowych rodziców/opiekunów prawnych, którzy korzystają z tego rodzaju
placówek.
Obecnie na terenie Gminy Miasta Jaworzna funkcjonuje dziesięć prywatnych placówek świadczących
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które zapewniają łącznie 123 miejsca dla dzieci uczęszczających
do klubów dziecięcych oraz 81 miejsc dla dzieci zapisanych do żłobków.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga zabezpieczenia środków fiansowych w budżecie miasta na
2018 r.

Jaworzno, 06 marca 2018 r.
Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Małgorzata Helbin-Więcek
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