UCHWAŁA NR XII/118/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz 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 2019 r. poz. 409 z późn. zm.),
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Ustala się dotację celową z budżetu Gminy Mikołów dla podmiotów prowadzących żłobek
lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów w wysokości:
1) 200 zł na dziecko objęte opieką w żłobku na miesiąc kalendarzowy,
2) 120 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym na miesiąc kalendarzowy,
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Mikołów przyznawana jest na dzieci, spełniające warunki
określone w statucie Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/746/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie
uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka, wobec których podjęto
decyzję o nieprzyjęciu do Żłobka Miejskiego w Mikołowie z powodu braku miejsc.
§ 2. 1. O przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Mikołów mogą się ubiegać podmioty, które
prowadzą na terenie Gminy Mikołów niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy oraz złożą wniosek
o udzielenie dotacji celowej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Wniosek należy złożyć
w miesiącu poprzedzającym miesiąc przyznania dotacji.
2. Dotacja będzie przyznawana od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
został złożony wniosek do końca roku budżetowego.
3. Dotacja będzie przekazywana miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca, jako iloczyn kwoty
dotacji przypadającej na jedno dziecko oraz liczby dzieci wykazanej w miesięcznej informacji
o dzieciach objętych opieką według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, którego dotyczy
płatność. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Informację o liczbie dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca
należy składać do 5 dnia każdego miesiąca do Urzędu Miasta Mikołów.
§ 3. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy pobierający dotację celową z budżetu
Gminy Mikołów zobowiązany jest do złożenia rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji do dnia
15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Wzór rozliczenia stanowi
załącznik nr 3 do uchwały.
2. Dotacja niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi. Zwrot dotacji
następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
3. Podmiot, który kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego składa w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności rozliczenie otrzymanej dotacji za okres
od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie
z dniem 1 października 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa
Michał Rupik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na
terenie Gminy Mikołów na rok ..............................
1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego:
........................................................................................................................................................................................................

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy:
........................................................................................................................................................................................................

3. Numer i data wpisu żłobka/klubu dziecięcego do rejestru prowadzonego przez Burmistrza
Mikołowa: ..........................................................................................................................................................................
4. Planowana liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Mikołów objętych opieką w żłobku/klubie
dziecięcym: ..................................................................
Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do
zgłoszenia wszelkich zmian danych zawartych we wniosku.

..................................................................

/miejscowość, data/

Id: AEDBC0AE-1992-49BF-BEA1-DD171F971B85. Podpisany

........................................................................

/podpis osoby uprawnionej/

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Informacja miesięczna o dzieciach objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym w miesiącu
....................................................... w roku ..................................
wg stanu na pierwszy dzień roboczy
1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego:
........................................................................................................................................................................................................

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy:
........................................................................................................................................................................................................

3. Nazwa banku i nr rachunku do przekazania dotacji:
........................................................................................................................................................................................................

4. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym wg stanu na pierwszy roboczy dzień
miesiąca ..................................

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.
...................................................................................

/miejscowość, data/
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/118/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Roczne rozliczenie dotacji celowej na dzieci objęte opieką w żłobku/klubie dziecięcym
w roku ..................................
1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego:
........................................................................................................................................................................................................

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy:
........................................................................................................................................................................................................

3. Liczba dzieci objętych opieką, na które została przekazana dotacja:
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

miesiąc

liczba dzieci, na
które przekazano
dotację

kwota otrzymanej
dotacji

kwota wykorzystanej
dotacji

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:
Do zwrotu:

Oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

...................................................................................

/miejscowość, data/
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UZASADNIENIE
Uchwała wprowadza dotację celową z budżetu Gminy Mikołów na dofinansowanie do kosztów
utrzymania dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty na terenie
Mikołowa.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 242/XV/2019 z dnia 11
czerwca 2019 r. stwierdziło nieważność Uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów

prowadzących

żłobek

lub

klub

dziecięcy

na

terenie

Gminy

Mikołów

z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust 1 i ust 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku 3 lat (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn.zm.) oraz § 6, § 145 ust.2 i § 143
załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) polegającej na nieuprawnionym uzależnieniu
wysokości dotacji od kwoty ponoszonej przez rodziców/opiekuna prawnego dziecka za dany
miesiąc oraz na zastosowaniu nieprecyzyjnych postanowień Uchwały.

Id: AEDBC0AE-1992-49BF-BEA1-DD171F971B85. Podpisany

Strona 1 z 1

