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UCHWAŁA NR XIII/173/15
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 25 listopada 2015 r.

 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy
Skawina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz.1515), 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 2013r. poz. 1457), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 



1)        podmiocie prowadzącym żłobek – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie Miasta i Gminy Skawina żłobek,
zapewniającą opiekę nad każdym dzieckiem w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, wpisaną do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,

2)        podmiocie prowadzącym klub dziecięcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą na terenie Miasta i Gminy Skawina klub
dziecięcy, zapewniającą opiekę nad każdym dzieckiem w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, wpisaną do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Skawina,

3)        dziecku objętym opieką żłobkową – należy przez to rozumieć dziecko w wieku do lat 3, korzystające z
opieki żłobka,

4)        dziecku objętym opieką klubu dziecięcego – należy przez to rozumieć dziecko 
w wieku do lat 3, korzystające z opieki klubu dziecięcego,

 

§ 2

 

1. Ustala się jednostkową dotację celową udzielaną przez Gminę Skawina dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na dofinansowanie pobytu każdego dziecka 
w żłobku lub klubie dziecięcym w wysokości:

 

1)        300 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku opieki oraz
prowadzenie zajęć edukacyjnych,

2)        200 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku
opieki oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

1. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce znajdujące się na terenie
Miasta i Gminy Skawina.

 

1. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych 
z zapewnieniem opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w tym: gry i
zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno – plastyczne.

 

§ 3

 

1. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą ubiegać się o dotację, o której mowa w § 2 składając
wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

 

1. Przyjmuje się następujące zasady udzielania dotacji:

 

1)        dotacja dla żłobka lub klubu dziecięcego zostanie udzielona pod warunkiem, że podmiot prowadzący żłobek
lub klub dziecięcy złoży w terminie do 15 dnia każdego miesiąca do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina informację
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2)        dotacja, o której mowa w § 2, będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych z dołu.



 

1. Ustala się następujące zasady rocznego rozliczania dotacji:

 

1)        podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest złożyć do 15 stycznia następnego roku w formie
sprawozdania merytoryczno – finansowego roczne rozliczenie 
z wykorzystania otrzymanej dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2)        podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który zakończył działalność 
w trakcie roku zobowiązany jest złożyć sprawozdanie o którym mowa w pkt 1, 
w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy miesięcznej dotacji.

 

1. Dotacja udzielona podmiotowi, która została:

 

a)        nie wykorzystana,

b)        wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

c)        pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

 

podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego – Gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

1. Od dotacji zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 3 naliczane będą odsetki zgodnie z ustawą o
finansach publicznych.

 

1. O dotacje na kolejny rok mogą ubiegać się podmioty, które w terminie złożą sprawozdanie o którym mowa w §
3 ust. 3 pkt 1.

 

§ 4* (stwierdzenie nieważności)

 

Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby dzieci w dotowanej jednostce i prawidłowości
wykorzystania dotacji.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą od 1 stycznia 2016r.

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Ewa MASŁOWSKA

 



 *) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie orzekło o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr
XIII/173/15 w części dotyczącej postanowień   § 4 uchwały  (uchwała NR KI-411/3/16 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2016 r. )

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zal.nr 1do uchw.173.doc 
Data: 2015-11-27 10:48:13 Rozmiar: 52k
Zal. nr 2 do uchw.173.doc 
Data: 2015-11-27 10:50:14 Rozmiar: 106.5k
Zal. nr 3 do uchw.173.doc 
Data: 2015-11-27 10:52:43 Rozmiar: 104.5k

Liczba odwiedzin: 143
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Skawina
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Styrylska
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Styrkosz
Czas wytworzenia: 2015-11-27 10:36:10
Czas publikacji: 2016-02-16 13:18:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak


	UCHWAŁA NR XIII/173/15 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
	UCHWAŁA NR XIII/173/15

