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UCHWAŁA NR XXXVIII/407/14
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 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. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.), Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia.
2. Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez Gminę Miasta Bochnia dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Bochnia na dofinansowanie do każdego
dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym kosztów w roku kalendarzowym 2014:
1) z tytułu zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku
tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy,
zajęcia manualno – plastyczne – w kwocie 10,00 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu,
2) z tytułu zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w klubie
dziecięcym tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia
manualno – plastyczne – w kwocie 5,00 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu.
§ 2. Dotacji udziela się na podstawie wniosku złożonego przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy na terenie Miasta Bochnia, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 2 jest:
1) prowadzenie listy dzieci objętych opieką zawierającej: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania oraz dane i podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
2) zapewnienie przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 opieki nad dzieckiem w formie żłobka
w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze
4 godzin dziennie.
2. Dotacja o której mowa w § 1 ust. 2 przekazywana będzie podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub
dziecięcy w miesięcznych transzach płatnych do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy na podstawie
informacji o liczbie dzieci stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Bochni Nr XXXVII/382/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia w roku 2014.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/407/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Burmistrz Miasta Bochnia
WNIOSEK
na rok 2014 o udzielenie dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym*
1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*
………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………
2. Numer i data aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków/klubów dziecięcych*
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bochnia
………………………………………………………………………………………………………………
3. Miejsce prowadzenia żłobka//klubu dziecięcego*
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres)
4. Planowana liczba dzieci, które będą objęte opieką w żłobku//klubie dziecięcym* ………………………
5. Dzienny wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku//klubie dziecięcym*: …………….. godzin
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja:
………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wszystkie podane przezemnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym
(Data i czytelny podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/407/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 stycznia 2014 r.
INFORMACJA
za miesiąc ......................... roku 2014 o liczbie dzieci uczęszczających do
żłobka/klubu dziecięcego*
1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*
………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………..
2. Numer i data aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków//klubów dziecięcych*
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bochnia …………………………………………….…………………
3. Miejsce prowadzenia żłobka//klubu dziecięcego*
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres)
4. Ilość dni w miesiącu, w których żłobek//klub dziecięcy* był czynny ………………………………..
5. Liczba dzieci faktycznie uczęszczająca do żłobka//klubu dziecięcego* zgodnie z tabelą:
Lp.

Nazwisko i imię dziecka

* niepotrzebne skreślić

Data urodzenia dziecka

Ilość dni, w których dziecko uczęszczało do żłobka./klubu dziecięcego

(data, czytelny podpis)

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/407/14
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 stycznia 2014 r.
(pieczęć organu prowadzącego lub jego przedstawiciel)

Burmistrz Miasta Bochnia
Rozliczenie przekazanej dotacji
w 2014 roku

Liczba dzieci uczęszczających do żłobka//klubu dziecięcego*
w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach

I
II
III
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII

Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym
Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji w okresie Wysokość poniesionych
sprawozdawczym:
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji w okresie
sprawozdawczym
z tytułu zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych
zbliżonych do warunków domowych w żłobku/klubie
dziecięcym* tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
z tytułu zapewnienia zajęć, np. rytmika, opieka logopedyczna,
nauka w formie zabawy, zajęcia manualno – plastyczne, zakup
środków pomocy, obejmujących: książki i inne środki
dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu w żłobku/klubie dziecięcym*
Ogółem
Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
.................................................................................
(data, czytelny podpis)

Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Ścisło

