UCHWAŁA Nr XXX/210 /2013
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie gminy Popielów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U z
2013 r.poz.594,poz.645 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 131,poz.764, Nr 171,poz. 1016, z 2013 r. poz.747, poz.983), Rada
Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Popielów w wysokości 200 zł ( słownie : dwieście złotych) miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie
Gminy Popielów objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.
2. Dotacja celowa nie przysługuje jeśli wymiar opieki nad dzieckiem wynosi mniej niż:
1) 5 godzin dziennie w żłobkach,
2) 3 godziny dziennie w klubach dziecięcych.
3. Dotacja celowa , o której mowa w § 1 ust.1 zwiększa się o 50 % na dziecko niepełnosprawne objęte opieką.
§ 2.
O dotację celową mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Wójta Gminy Popielów.
§ 3.
1. Podmioty ubiegające się o dotację przedstawiają Wójtowi Gminy Popielów, nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający :
1) Nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) Nazwę i siedzibę prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego,
3) Numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
4) Planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
5) Nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja,
6) Zobowiązanie podmiotu składającego wniosek do informowania organu dotującego o zmianach, o których
mowa w pkt 1-5.
2. Zatwierdzony przez Wójta Gminy wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu
na dany rok budżetowy.
3. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na zasadzie zmian
w budżecie.
4. Do wniosku , o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) Statut żłobka lub klubu dziecięcego,
2) Regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego,
3) Informację na temat kwalifikacji opiekunów żłobka lub klubu dziecięcego,
4) Oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o wysokości opłat za pobyt dziecka
i wyżywienie dziecka pobieranych od rodziców/ opiekunów prawnych/.
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§ 4.
1. Dotacja o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby
dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego do 10 dnia następnego miesiąca.
2. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy winien być złożony w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Transza dotacji za miesiąc grudzień zostanie udzielona z góry w terminie do 10 grudnia i obliczona na podstawie
liczby dzieci objętych opieką według stanu na dzień 30 listopada roku rozliczeniowego.
4. Wypłata dotacji zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy
nie przedłoży wniosku o wypłatę transzy dotacji lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku
w którym dotacja została udzielona.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XX/142/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Popielów.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kupczyk

Id: B59BE0D1-8507-49A0-B383-8B074D5D44E5. Podpisany

Strona 2

