UCHWAŁA NR XVI/185/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.409 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje:
§ 1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
prowadzące na terenie Miasta Czeladź żłobki i posiadające wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Czeladź, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Czeladź.
§ 2. Celem udzielenia dotacji jest dofinansowanie pokrycia kosztów zapewnienia dziecku opieki
w żłobku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
§ 3. Ustala się kwotę dotacji celowej udzielonej przez Miasto Czeladź dla podmiotów prowadzących żłobki
w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Miasta Czeladź.
§ 4. 1. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza
Miasta Czeladź, na podstawie którego zawarta zostanie z Podmiotem umowa dotacji na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Dotacja celowa ustalana jest na rok kalendarzowy i przekazywana na podstawie miesięcznego wniosku
o wypłatę dotacji celowej w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 5. 1. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji celowej składany jest do Burmistrza Miasta Czeladź
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za który ma być wypłacona dotacja .
2. Wysokość przekazywanej miesięcznej transzy dotacji celowej odpowiada iloczynowi faktycznej liczbie
dzieci objętych opieką w żłobku - zamieszkałych na terenie Miasta Czeladź i kwoty określonej w § 3.
3. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja
będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było
objęte opieką w żłobku.
§ 6. Dotacja celowa zostanie wstrzymana gdy podmioty o których mowa w § 1 nie przedłożą wniosku
o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub zostaną wykreślone z rejestru żłobków prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Czeladź.
§ 7. 1. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Podmiot
prowadzący żłobek zobowiązany jest do rozliczenia dotacji za dany rok w terminie do dnia 10 stycznia roku
następnego.
2. 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.
3. 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.
§ 8. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków finansowych w tym wzory
wniosków oraz umowy ustalone zostaną w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi
Jolanta Moćko
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Uzasadnienie
w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta Czeladź .
W ramach zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wprowadza się możliwość otrzymania dotacji celowej z budżetu Miasta Czeladź podmiotom
prowadzącym działalność w/w zakresie .
Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą o opiece do lat 3 art. 60. ”1. Podmioty, o których mowa
w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie
dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może
zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały określone w projekcie Budżetu Miasta
Czeladź na rok 2020 w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - Pozostała
Działalność w wysokości 72 000,00 zł.
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