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UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miasta Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2018 r.
poz. 603 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennego opiekuna na terenie Gminy Miasta Bochnia
mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Miasta Bochnia na dziecko zamieszkujące na terenie
Gminy Miasta Bochnia objęte opieką.
2. O dotację celową na dziecko zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Bochnia objęte opieką w żłobku
lub klubie dziecięcym na terenie Gminy Miasta Bochnia mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bochnia. Dotację celową na dziecko
zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Bochnia objęte opieką przez dziennego opiekuna mogą ubiegać się
pomioty zatrudniające dziennego opiekuna znajdujące się w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym
przez Burmistrza Miasta Bochnia.
3. Dotacja celowa również może zostać przyznana na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy pod
warunkiem zawarcia porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zasad
finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna.
§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez Gminę Miasta Bochnia dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie
Gminy Miasta Bochnia na dofinansowanie do każdego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasta
Bochnia objętego opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna z tytułu:
1) 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 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu;
2) zapewnienie 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 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu;
3) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych przez dziennego
opiekuna tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka
w formie zabawy, zajęcia manualno – plastyczne – w kwocie 3 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu,
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2. Dotacja celowa, w wysokości określonej w ust. 1 może zostać przyznana na dzieci zamieszkałe na
terenie innej gminy na zasadach określonych w porozumieniu międzygminnym.
§ 3. Dotacji na dany rok budżetowy udziela się na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku
złożonego przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1, do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dotacja celowa, przekazywana jest w transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca z tym, że dotacja za grudzień przekazywana jest do 20 grudnia danego roku kalendarzowego.
2. Podmiot, o którym mowa w § 1, składa do Burmistrza Miasta Bochnia w terminie do 5 dnia każdego
miesiąca (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) informacje
o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna
w danym miesiącu na terenie Gminy Miasta Bochnia. Wzór stanowiący podstawę ustalenia wysokości dotacji
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wysokość przekazywanej comiesięcznie dotacji, o której mowa w § 2 będzie stanowiła iloczyn liczby
dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, liczby dni pracujących
i określonej w § 1wysokości dotacji na jedno dziecko.
§ 5. 1. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do 31. grudnia danego roku budżetowego.
2. Podmiot, o którym mowa w § 1, składa do Burmistrza Miasta Bochnia roczne rozliczenie dotacji celowej
w terminie do 15. stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja. Wzór rozliczenia
stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Podmiot, o którym mowa w § 1, kończący swą działalność w trakcie roku udzielania dotacji
zobowiązany jest do złożenia rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w ust. 2,
w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
4. Dotacja niewykorzystana w terminie określonym w ust. 1., wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy
Miasta Bochnia w terminie określonym w art. 251 oraz 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIX/232/16 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2016 r. wsprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Miasta Bochnia (Dz.Urz.Woj. Małop. z 2017 r., poz. 661).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Kosturkiewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 grudnia 2018 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA DLA
PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY/ZATRUDNIAJĄCEGO
DZIENNEGO OPIEKUNA*
NA ROK………………
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennego opiekuna*:
………………………………………………………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
….
2. Nazwa i siedziba żłobka/klubu dziecięcego/miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*:
……………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………….…
3. Planowana liczba dzieci w wieku do lat 3, które mają być objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym/przez
dziennego opiekuna*:
…………………………………………………………………………………………………….…………………….
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja celowa:
……………………………………………………………………………………………………………………….…
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką
w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego opiekuna* i zmianach zachodzących w liczbie dzieci w każdym
miesiącu oraz do informowania organu dotującego o zmianach:
- numer konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja celowa,
- nazwy podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennego opiekuna*,
- nazwy i siedziby żłobka/klubu dziecięcego/miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*,
w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
..........................................................................
(czytelny podpis i pieczęć składającego informację)
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 grudnia 2018 r.
INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU/KLUBIE
DZIECIĘCYM/PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA* NA TERENIE GMINY MIASTA BOCHNIA
W MIESIĄCU ……………………….. ROKU …………….
Sporządzona według stanu na dzień ……………….(pierwszy dzień roboczy miesiąca złożenia
informacji)
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennego opiekuna*:
………………………………………………………………………………………………………………
……………….
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
.
2. Nazwa i siedziba żłobka/klubu dziecięcego/miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*:
……………………………………………………………..…………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………....
3. Liczba dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego opiekuna*:
……………………………………………………………………………………………………………...………….
4. Ilość dni w miesiącu, w którym żłobek/klub dziecięcy był czynny/sprawowanej opieki przez dziennego
opiekuna* :
………………………………………………………………………………………………………………………….
IMIENNY WYKAZ DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/PRZEZ
DZIENNEGO OPIEKUNA* NA TERENIE GMINY MIASTA BOCHNIA
Lp.
1.
2.
…

Nazwisko i imię dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Oświadczam, że wszystkie podane dane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
................................................................
(data i czytelny podpis)
*niepotrzebne skreslić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 27 grudnia 2018 r.
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY/ZATRUDNIAJĄCYCH DZIENNEGO OPIEKUNA*
UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY MIASTA BOCHNIA NA DZIECKO OBJĘTE OPIEKĄ
NA TERENIE GMINY MIASTA BOCHNIA W ROKU……………..
1. Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennego opiekuna*:
………………………………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………………………..……………….…
2. Nazwa i siedziba żłobka/klubu dziecięcego/miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*:
………………………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………
3. Imienny wykaz dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/przez dziennego opiekuna*:
Lp.

Nazwisko i imię dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Okres objęcia opieką

1.
2.
…
4. Rozliczenie finansowe otrzymanej dotacji celowej:
Lp.

Miesiąc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razem:

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Liczba dzieci objętych opieką

Kwota otrzymanej dotacji

5. Liczba osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi:
……………………………………………………………………………………..………………………………………
.
6. Liczba osób zatrudnionych do obsługi żłobka/klubu dziecięcego*:
…………………………………………………………………………………………..……………………………..…..
7. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej:
Lp.

Zestawienie wydatków poniesionych przez żłobek/klub dziecięcy/podmiot
zatrudniający dziennego opiekuna

Kwota wydatków poniesionych –
zapłaconych w roku
z dotacji celowej
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Rozliczenie wydatków sfinansowanych z dotacji objętej
rozliczeniem:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

……………………………

- zakup materiałów i wyposażenia

……………………………

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

…………………………...

- pozostałe wydatki (wymienić jakie):
-…………………………………………………………………

……………………………

-……………………………………………………………….

…………………………….
…………………………….

2.

-…………………………………………………………………
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

3.

Kwota dotacji niewykorzystanej
Oświadczam iż otrzymana w okresie rozliczeniowym dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Bochnia na
dziecko objęte opieką na terenie Gminy Miasta Bochnia została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
.......................................................................
(czytelny podpis i pieczęć składającego rozliczenie)
*niepotrzebne skreślić

