UCHWAŁA NR L/519/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz
art. 60 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.,
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1523) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dotację celową na poziomie 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką
w żłobku lub klubie dziecięcym, którego miejscem zamieszkania jest miasto Nowy Sącz
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.
2. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest
wyłącznie na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem objętym
opieką żłobka lub klubu dziecięcego do ukończenia przez nie 3 roku życia lub w przypadku
gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 roku życia.
3. Dotacja celowa, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie
innej gminy pod warunkiem zawarcia porozumienia z inną jednostką samorządu
terytorialnego w zakresie zasad finansowania opieki w żłobku lub klubie dziecięcym.
§ 2. 1. Dotacji na cele określone w § 1 ust. 2 udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego
żłobek lub klub dziecięcy. Wzór wniosku o dotację zawarto w załączniku 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 o dotację, o którym mowa w ust. 1 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 dotacje,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu
dziecięcego.
4. Do wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, dołączyć należy zobowiązanie do
informowania organu dotującego o zmianach:
1) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci objętych opieką żłobka lub klubu
dziecięcego objętych dotacją,
2) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
3) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
4) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
5) dotyczących zawieszenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
5. Do dotacji udzielonej w 2018 r., obowiązują wnioski o dotację złożone w terminie do
15 września 2017 r.
6. Zakres praw i obowiązków podmiotów dotowanych i Miasta Nowy Sącz będzie
określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami.

§ 3. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 ust. 1 przekazywana będzie w transzach
miesięcznych w zależności od liczby dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym
przekazanie dotacji.
2. Dotacja będzie przekazana na konto podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy, po złożeniu przez ten podmiot w terminie do 5 - tego każdego następnego miesiąca
wniosku o wypłatę dotacji ze wskazaniem liczby dzieci objętych opieką w danym miesiącu,
za który przyznana jest dotacja według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, gdzie wniosek o wypłatę dotacji za miesiąc
grudzień powinien być złożony do dnia 5 grudnia danego roku budżetowego, w którym
zawarto umowę o dotację.
3. Wniosek o wypłatę dotacji może być złożony przez osobę upoważnioną przez
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku stwierdzenia błędnego podania
liczby dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego wymagane jest złożenie korekty
informacji, o której mowa w ust. 2.
4. Miesięczna transza dotacji wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca,
w którym złożono wniosek o wypłatę dotacji na wskazany we wniosku numer rachunku
bankowego.
5. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, który otrzymał dotację celową
składa do Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji
zadań określonych w § 1 niniejszej uchwały w terminie do 15 stycznia roku następnego
po roku, w którym została udzielona dotacja. W sytuacji, gdy podmiot, który otrzymał dotację
zakończy sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie danego roku budżetowego,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe składa w terminie do 15 dni od dnia zakończenia
realizacji zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad dziećmi.
6. Wzór sprawozdania merytoryczno finansowego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Zleceniobiorca
jest zobowiązany zwrócić odpowiednio do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
lub w przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji w związku ze sprawowaniem opieki
nad dziećmi jest krótszy niż rok budżetowy, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania polegającego na sprawowaniu opieki nad dziećmi.
8. W przypadku zwrotu dotacji po terminach określonych w ust. 7 zostaną naliczone
odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza, począwszy od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.
9. Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miasta Nowego Sącza
w terminie do 15 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia następującego po dniu upływu
terminu zwrotu dotacji.
10. Dokumentacja finansowa, na podstawie której sporządzane jest roczne rozliczenie
dotacji, winna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków
sfinansowanych ze środków dotacji. Na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego
potwierdzeniem poniesienia wydatku sfinansowanego ze środków dotacji otrzymanej
z budżetu Miasta Nowego Sącza, umieszcza się na trwałe opis, określający nazwę żłobka
lub klubu dziecięcego, a ponadto datę i podpis osoby prowadzącej jednostkę lub innej osoby
do tego upoważnionej.

§ 4. Traci moc 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.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR L/519/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub kluby dziecięcy
na terenie Miasta Nowego Sącza
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:
Liczba zarejestrowanych miejsc opieki w żłobku lub klubie dziecięcych:

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

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

TAK*
2. Załączniki do wniosku:
Zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci objętych opieką 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,
e) dotyczących zawieszenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

NIE*

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

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

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR L/519/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

……………………………………………..
/oznaczenie podmiotu/

……………………………….
/miejscowość i data/

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA

WNIOSEK
O WYPŁATĘ TRANSZY DOTACJI CELOWEJ
DLA ŻŁOBKA / KLUBU DZIECIĘCEGO*
PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA
ZA MIESIĄC ………………………
1.

Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego*:

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy*:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
3. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy*,
właściwego do przekazania dotacji:
……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
4. Liczba dzieci objętych opieką żłobka / klubu dziecięcego* wg stanu na ostatni dzień
miesiąca wynosi : ………………
Lp.
1.
2.
..

Imię i nazwisko dziecka

Miejscowość zamieszkania

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

………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
* - zaznaczyć właściwe

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR L/519/2017
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

.
……………………………………………..
/oznaczenie podmiotu/

…………………………………………….
/miejscowość i data/

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE
Z DOTACJI CELOWEJ
DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH ŻŁOBEK / KLUB DZIECIĘCY*
OTRZYMANEJ W ROKU ……………………
1. Nazwa i adres żłobka / klubu dziecięcego:
… … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … …
2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy:
… … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … …
3. Liczba dzieci w żłobku / klubie dziecięcym na które otrzymano dotację:
Wyszczególnienie
(m-c)

L.p.
1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

Ilość dzieci
objętych opieką

Łącznie:

Kwota otrzymanej
dotacji

4. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej:
L.p.

Zestawienie wydatków poniesionych na działalność
żłobka / klubu dziecięcego

1.

Rodzaje wydatków sfinansowanych z dotacji objętej
rozliczeniem:

Kwota wydatków
poniesionych - zapłaconych
w roku … … …
z dotacji celowej

Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, itp.
Wynajem pomieszczeń
Pozostałe wydatki (wskazać, jakie)
-………………………………………………………...
-…………………………………………………………
2.

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

3.

Kwota dotacji niewykorzystanej

5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że środki otrzymane w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy
Nowy Sącz zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem w roku ………………………………

………………………………
podpis głównego księgowego

………………………………………………………….
czytelny podpis właściciela żłobka / klubu dziecięcego

