UCHWAŁA NR XLVIII/396/18
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017
r., poz. 1875, poz. 2232), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 157, z 2017 r., poz. 1428, poz. 60) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następującą wysokość dotacji celowych udzielanych przez Gminę Miasto Radomsko dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Radomsko:
a) dotacja na dziecko objęte opieką żłobka wynosi 290 zł miesięcznie;
b) dotacja na dziecko objęte opieką klubu dziecięcego wynosi 150 zł miesięcznie;
2. Określona w ust. 1 dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego
zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Radomsko.
3. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z: zapewnieniem
dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowaniem właściwej
opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, jak:
gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne.
§ 2. 1. O dotację celową na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Miasta Radomsko objęte opieką
żłobka lub klubu dziecięcego mogą ubiegać się podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, które
posiadają wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Radomsko.
2. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na
dany rok budżetowy zawierającego:
a) nazwę, adres, NIP, REGON, podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
b) nazwę i adres żłobka lub klubu dziecięcego;
c) dni i godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
d) liczbę miejsc opieki nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym;
e) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane dotacje;
f) imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem o
udzielenie dotacji.
§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana w miesięcznych transzach na rachunek bankowy
podmiotu uprawnionego, do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje dotacja, w wysokości obliczonej
zgodnie z oświadczeniem podmiotu o liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu, z tym że transza
dotacji za miesiąc grudzień będzie wypłacana w terminie do 20-go grudnia. Oświadczenie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, podmiot uprawniony składa do 1-go dnia miesiąca, którego dotyczy oświadczenie.
2. Podmiot otrzymujący dotację sporządza i przekazuje roczne rozliczenie z wykorzystania przekazanej
dotacji w terminie do 15-go stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.
3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera:
a) faktyczną liczbę dzieci objętych opieką w poszczególnych miesiącach;
b) kwotę wykorzystanej dotacji ze wskazaniem celu na jaki wydatek został poniesiony oraz dokumenty je
potwierdzające, np.: faktury, rachunki, zestawienia wydatków na cele dotacji, potwierdzenia zapłaty;
c) kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
d) kwotę niewykorzystanej dotacji.
4. Dotację celową należy wykorzystać w danym roku budżetowym.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r., w
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na
obszarze Gminy Miasto Radomsko.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek
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