Uchwała Nr XX/184/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.),
Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Nowy Sącz dla
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze miasta Nowego Sącza na poziomie 150 zł
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Nowy Sącz dla
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze miasta Nowego Sącza na poziomie
100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Dotacji na cele określone w § 4 ust. 1 udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego
żłobek lub klub dziecięcy tj. osoby prawnej, osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej na obszarze Miasta Nowego Sącza żłobki
lub kluby dziecięce. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy
złoży nie później niż do 15 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3) nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu
dziecięcego.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do
żłobka lub klubu dziecięcego,
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu
dziecięcego objętych dotacją,
b) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
c) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy,
d) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
5. Do dotacji udzielonej w 2012 r., nie stosuje się terminu składania wniosków, o których
mowa w ust. 2.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o dziecku faktycznie uczęszczającym do żłobka lub klubu
dziecięcego - rozumie się dziecko, które w danym miesiącu korzystało z opieki placówki
przez minimum 60% dni roboczych przypadających w danym miesiącu.
§ 4. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest
wyłącznie na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
faktycznie uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego do ukończenia przez nie 3 roku
życia.
2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym
mowa w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin
dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.
3. Dotacji celowej udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Nowego Sącza.
4. Dotacji udziela się na dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) są osobami
pracującymi, którzy w okresie udzielania dotacji nie korzystają z urlopów wychowawczych.
§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 przekazywana będzie w transzach miesięcznych
w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym
przekazanie transzy.
2. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany
w § 2 ust. 1 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą
obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych), jeśli podmiot zostanie
wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub w przypadku przerwy
w funkcjonowaniu placówki.
3. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku
następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.
§ 6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków podmiotów dotowanych i Miasta Nowy Sącz
w zakresie udzielania oraz rozliczania dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 będzie określać
umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/184/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego*
przez osoby fizyczne oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na rok …………. .
1. Dane placówki.

Nazwa organu prowadzącego żłobek* / klub dziecięcy*:

Nazwa i siedziba żłobka* / klubu dziecięcego*:

Nr i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji (nazwa, nr rachunku
bankowego):

Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką żłobkową* / klubu dziecięcego*:

TAK* NIE*

2. Załączniki do wniosku:
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do
żłobka lub klubu dziecięcego.
Zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) w aktualnej liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego
objętych dotacją,
b) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,
c) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy,
d) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

* właściwe podkreślić

……………………………………………….
czytelny podpis składającego wniosek

