Projekt
z dnia 17 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta Świętochłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), po przeprowadzeniu
konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr
VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2011 r., Nr 87, poz. 1627)
Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie Miasta Świętochłowice żłobki, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o przyznanie
dotacji celowej z budżetu Miasta Świętochłowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku obejmujące
zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz prowadzenia z dziećmi zabaw z elementami edukacji.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Świętochłowice dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta Świętochłowice w wysokości 100 zł miesięcznie na każde dziecko
objęte opieką.
§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.
2. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek.
3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dotacja celowa będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca,
na podstawie wniosku o wypłatę przedkładanego przez podmiot do 3 dnia każdego miesiąca.
§ 4. 1. Podmiot otrzymujący dotacje przekazuje Prezydentowi Miasta Świętochłowice półroczne rozliczenie
otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.
2. Roczne rozliczenie otrzymanej dotacji podmiot otrzymujący dotację przekazuje Prezydentowi Miasta
Świętochłowice w terminie do 15 stycznia roku następnego.
3. Wzór rozliczenia o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/109/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na obszarze Miasta Świętochłowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia .................... 2015r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
na terenie Miasta Świętochłowice
PREZYDENT MIASTA
ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

NIP

REGON

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Nr lokalu

Nazwa banku i nr rachunku bankowego wnioskodawcy, na który będzie przekazywana dotacja

Data i numer wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Nazwa żłobka

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Planowana liczba dzieci w roku, którego dotyczy wniosek o
dotację

……………………………
(miejscowość, data)
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……………………………..
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia .................... 2015r.

Rozliczenie półroczne/roczne* dotacji celowej otrzymanej przez podmioty prowadzące żłobki
na terenie Miasta Świętochłowice

Nazwa żłobka

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Łączna kwota dotacji wykorzystanej
(wydatki sfinansowane z dotacji)
W tym:
Wydatki osobowe

Wydatki rzeczowe
(należy wpisać nazwę wydatku np. zabawki,
pomoce dydaktyczne)
Razem:
Kwota otrzymanej dotacji

*niepotrzebne skreślić
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