UCHWAŁA Nr XXXI/120/17
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na
terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 t.j. z późn.zm.) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 t.j.) Rada Miasta Wysokie
Mazowieckie uchwala, co następuje:
§ 1. Dotacja celowa przysługuje podmiotom wpisanym do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie lub
zatrudniających dziennych opiekunów na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej świadczonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 2. 1. Środki dotacji celowej z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie przeznaczone są na
dofinansowanie kosztów:
1) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci,
2) opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej,
3) prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych,
4) prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, właściwych do wieku dzieci
i uwzględniających ich psychomotoryczny rozwój.
2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
w zakresie opieki nad dziećmi świadczonej w żłobkach, klubach dziecięcych lub sprawowanej
przez dziennych opiekunów, z wyłączeniem opłat za wyżywienie dzieci.
§ 3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu miasta Wysokie
Mazowieckie dla podmiotów:
1) prowadzących żłobki - w wysokości 15,90 zł (słownie: piętnaście złotych i 90/100) za
każdy dzień opieki nad dzieckiem w żłobku,
2) prowadzących kluby dziecięce - w wysokości ½ stawki określonej w pkt.1, za każdy
dzień opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym,
3) zatrudniających dziennych opiekunów - w wysokości 1/3 stawki określonej w pkt.1,
za każdy dzień opieki nad dzieckiem sprawowanej przez opiekuna dziennego.
§ 4. 1. Dotacja dla żłobka lub klubu dziecięcego zostanie udzielona pod warunkiem, że
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy złoży w miejscu, terminie i formie określonej
przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie wniosek o udzielenie dotacji zawierający:
1) nazwę, adres, NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub
zatrudniający dziennego opiekuna;
2) nazwę i adres żłobka, klubu dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego dziennego
opiekuna, którego dotyczy wniosek;
3) dni i godziny pracy żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna;
4) liczba miejsc opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym lub sprawowanej przez
dziennego opiekuna;
5) wnioskowaną kwotę dotacji z rozbiciem na poszczególne osoby i miesiące (wyliczoną
zgodnie z wzorem: ilość dzieci w placówce x liczba dni opieki nad dzieckiem żłobka
lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w poszczególnych miesiącach x stawka
określona w §3);
6) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

7) imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek
lub klub dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie
dotacji.
2. Podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji powinien złożyć w Urzędzie Miasta
Wysokie Mazowieckie, w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
otrzymania dotacji informację o planowanej liczbie dzieci do lat 3 i wysokości dotacji.
§ 5. 1. Na podstawie wniosku Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie zawiera umowę o
udzielenie dotacji celowej na rok kalendarzowy z podmiotem, który spełnił wymagania
określone obowiązującymi przepisami.
2. Dotacje przekazywane są w 12 transzach miesięcznych na rachunek bankowy żłobka
lub klubu dziecięcego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.
3. Wysokość miesięcznej transzy dotacji obliczana jest w poszczególnych miesiącach w
oparciu o składaną informację o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką w miesiącu, w
którym udzielana jest dotacja i rozliczenia dotacji za poprzedni okres, zgodnie z umową, o
której mowa w ust.1.
§ 6. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest składać rozliczenia okresowe,
zgodnie z umową, a w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym
została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji.
2. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań z wykorzystania dotacji oraz kontroli
wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie określa
umowa, o której mowa w §5 ust.1. niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Termin wykorzystania dotacji upływa z dniem 31 grudnia danego roku
budżetowego.
.2 Dotacje udzielone z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie w części lub w całości
pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości, niewykorzystane lub wykorzystane na cele
inne niż określone w § 2, podlegają zwrotowi na rachunek bieżący Urzędu Miasta Wysokie
Mazowieckie, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. z późn. zm.).
.3 W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowany żłobek, klub
dziecięcy lub rozwiązania czy wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem w trakcie trwania
roku budżetowego, podmiot zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania
dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
środków z dotacji udzielonej z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie, w terminie 15 dni od
dnia zakończenia działalności lub rozwiązania czy wygaśnięcia umowy o świadczenie usług z
dziennym opiekunem.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

