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UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY MIASTA NOWY TARG
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 944 ze zm.) i art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Tekst jedn. Dz. U z 2018r.poz. 603 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
prowadzące żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zwane dalej podmiot prowadzący
żłobek lub klub dziecięcy, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na
sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, zamieszkałymi w mieście Nowy Targ.
2. Dotacja celowa dla żłobków lub klubów dziecięcych na dziecko objęte opieką udzielana będzie pod
warunkiem zapewnienia (realizacji) przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy opieki nad dzieckiem
w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym
wymiarze 5 godzin dziennie.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotu prowadzącego żłobek na
obszarze miasta Nowy Targ na poziomie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkujące na
terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
4. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotu prowadzącego kluby
dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ na poziomie 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką,
zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
5. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy może otrzymać także dotację celową na dziecko objęte
opieką nie zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, o ile gmina na terenie której zamieszkuje dziecko
zawrze porozumienie z Gminą Miasto Nowy Targ w sprawie zasad refundowania Gminie Miasto Nowy Targ
poniesionych kosztów dotacji na dziecko.
6. W celu otrzymania dotacji na dany rok budżetowy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy na
terenie Gminy Miasto Nowy Targ zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ wniosku
o udzielenie dotacji zawierający:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
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a) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego;
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.
7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
8. Wniosek, o którym mowa w ust.6 podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy powinien złożyć
nie później niż do dnia 15 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
9. Do dotacji udzielanej w 2019r. nie stosuje się terminu składania wniosku o którym mowa w ust.8 .
10. W roku 2019r. dotacja będzie udzielana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy złożył wniosek o udzielenie dotacji, chyba, że istnieją możliwości
budżetowe jej udzielenia już od miesiąca złożenia wniosku.
§ 2. W ramach rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w §1 uchwały, kwalifikowane są wydatki bieżące
żłobka lub klubu dziecięcego, z wyłączeniem wydatków na promocję, czynsz od lokalu, kredytów bankowych
oraz wydatków poniesionych na wyżywienie dzieci objętych opieką (surowców i usług cateringowych).
§ 3. Po decyzji o przyznaniu dotacji celowej szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Miasto Nowy
Targ jako organu dotującego oraz dotowanego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy w zakresie
udzielenia i rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 określać będzie
umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok budżetowy.
§ 4. 1. Przekazywanie dotacji za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §1 ust.9 -10 uchwały będzie
następowało w 12 częściach.
2. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała iloczynowi faktycznej
uprawnionej liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w danym miesiącu i odpowiednio
kwot, o których mowa w § 1 ust.3 i 4 uchwały.
3. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest składać Burmistrzowi Miasta Nowy
Targ do 7 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej uprawnionej liczbie dzieci uczęszczającej do żłobka
lub klubu dziecięcego w danym miesiącu wg stanu na pierwszy dzień roboczy tego miesiąca.
4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Dotacja, o której mowa w ust.1 będzie przekazywana na wskazany nr rachunku bankowego do ostatniego
dnia każdego miesiąca.
6. Dotacja za miesiąc grudzień będzie przekazana do 15 dnia tego miesiąca.
7. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, któremu udzielono dotacji celowej zobowiązany jest do
złożenia pisemnego rozliczenia z otrzymanej dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku
udzielenia dotacji.
8. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, któremu udzielono dotacji celowej kończący swą
działalność w trakcie roku budżetowego udzielenia dotacji zobowiązany jest do złożenia rozliczenia
z wykorzystania dotacji za okres jej otrzymywania w danym roku budżetowym, w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
9. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
10. Podmioty prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest do wykorzystania przyznanej dotacji
celowej do dnia 31 grudnia, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie zwrócić do
budżetu Gminy Miasto Nowy Targ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach
publicznych.
§ 5. 1. W celu prawidłowego rozliczenia udzielonej dotacji do żłobka lub klubu dziecięcego Burmistrzowi
Miasta Nowy Targ przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:
1) faktycznej liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach,
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2) sprawdzenia zgodności złożonego rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z dokumentacją
organizacyjną i finansową prowadzoną przez dotowany podmiot.
2. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadza się w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego po
uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, najpóźniej na 3 dni przed
planowaną kontrolą.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane
z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem w nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Miasto Nowy Targ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Luberda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 10 grudnia 2018 r.

(oznaczenie podmiotu składającego wniosek)
Burmistrz Miasta
Nowy Targ
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA LUB KLUBU
DZIECIECEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
W ROKU……………………..
1.Dane podmiotu prowadzącego.
a)Pełna nazwa podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy.*

b)Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego.*

2.Rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy* właściwy do przekazania dotacji
celowej.
a)Posiadacz rachunku bankowego:
b)Nr rachunku bankowego:
3.Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką żłobka/klubu dziecięcego.*
a)Planowana liczba dzieci ogółem…… projektowana do objęcia dotacją celową.
Zobowiązuję się do informowania Gminy Miasto Nowy Targ reprezentowanej przez Burmistrza Miasta
Nowy Targ o wszelkich zmianach zawartych w niniejszym wniosku ,w terminie 7 dni od ich zaistnienia
oraz do składania w stosownych terminach informacji o zachodzących co miesiąc zmianach w liczbie
dzieci uczęszczających do żłobka/ klubu dziecięcego*.
…….…………………………………
(czytelny podpis składającego wniosek)
Data,…………
*-niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
Burmistrz Miasta
Nowy Targ
INFORMACJA
O FAKTYCZNEJ KWALIFIKOWANEJ LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ
W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM*
W MIESIĄCU…………………….20……ROKU.
1.Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub
dziecięcy*

2.Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego*
3.Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie
dziecięcym* w miesiącu objętym sprawozdaniem wg
stanu na pierwszy dzień (roboczy) miesiąca - ogółem
w tym:
nie zamieszkałych w Nowym Targu
Wykaz dzieci nie zamieszkałych w Nowym Targu.
Lp.
Imię i nazwisko
1.
2.
…….…………………………………
(czytelny podpis składającego wniosek)
Data,…………
*-niepotrzebne skreślić.

Adres zamieszkania
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ NA SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO
LAT 3 W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM*
W ROKU ………….
I. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*
II. Nazwa i adres siedziby żłobka/klubu dziecięcego*
III. Zbiorcze rozliczenie dotacji od początku roku.
Kwota w zł.
1.Kwota otrzymanej dotacji za okres od………………do
…………..roku………
2.Kwota wykorzystanej dotacji za okres od ………………do
…………..roku………
3.Kwota
niewykorzystanej
dotacji
za
okres
od
………………do …………..roku………
IV. Zestawienie wydatków poniesionych na działalność
żłobka/klubu dziecięcego w ramach dotacji celowej.
Kwota w zł.
1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - netto
2,Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS
pracodawcy i pracownika).
3.Wydatki na pochodne od wynagrodzeń (podatek).
4.Wydatki na wynagrodzenia wynikające z umów
cywilnoprawnych.
5.Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, energii
cieplnej, gazu, wywóz śmieci.
6.Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
7.Wydatki na zakup usług dydaktycznych.
8.Wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek.
9.Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
10.Wydatki na szkolenie pracowników.
11.Pozostałe kwalifikowane wydatki bieżące przeznaczone na
zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3.
…….…………………………………
(czytelny podpis składającego wniosek)
Data,…………
*-niepotrzebne skreślić.

