DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR II/26/2018
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Płońska
w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 ze zm.), w związku z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz.U. z 2018r., poz. 603 ze zm.), Rada Miejskaw Płońsku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Płońsk dla osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących na terenie
Gminy Miasta Płońska niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, wpisane do rejestru prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Płońska.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Płońsk dla podmiotów
prowadzących niepubliczne żłobki w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) miesięcznie na każde
dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie miasta Płońska.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Płońsk dla podmiotów
prowadzących niepubliczne kluby dziecięce w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie miasta Płońska.
4. Dotacje, o których mowa w ust. 2 -3, będą udzielane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia
2019r.
5. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 2 - 3 przyznaje się na dofinansowanie realizacji zadań, o których
mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r.,
poz. 603 ze zm.) z wyłączeniem wydatków związanych z wyżywieniem i wydatków poniesionych na
inwestycje.
§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, ubiegające się o przyznanie dotacji celowej składają do
Burmistrza Miasta Płońska pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przyznanie dotacji nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
4. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1, któremu przyznano dotację celową, w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca, a w grudniu – do dnia 5 grudnia, składa do Burmistrza Miasta Płońska informację
o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do żlobka lub klubu dziecięcego, według stanu na pierwszy dzień
miesiąca, na który udzielana jest dotacja.
5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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6. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci
objętych opieką wykazanych w informacji, o której mowa w ust. 4 i miesięcznych kwot, o których mowa w §
1 ust. 2 - 3.
7. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie w miesięcznych transzach, płatnych do końca
miesiąca, na który przysługuje dotacja na wskazany numer rachunku bankowego z tym, że transza dotacji na
grudzień będzie wypłacana do 20 grudnia.
8. Dotacji celowej udziela się z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, w której żłobek lub klub dziecięcy jest
zamknięty i nie zapewnia opieki nad dziećmi.
§ 3. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia
z otrzymanej dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
2. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do
złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu
zakończenia działalności.
3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. Szczegółowe zasady udzielania oraz kontroli dotacji celowej określone zostaną
w stosownej umowie zawartej pomiędzy organem dotującym a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub
dziecięcy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku
Henryk Zienkiewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/26/2018
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 29 listopada 2018 r.
……………………….
(pieczęć podmiotu)

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w żłobku/ klubie dziecięcym/* w 2019 roku
od dnia …………………do dnia………………
1. Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy/*:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwa i adres siedziby żłobka / klubu dziecięcego/*:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Numer i data wpisu żłobka / klubu dziecięcego/* do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Płońska:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
4. Planowana liczba dzieci objętych opieką zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Płońska
(Liczba dzieci nie może być wyższa niż wpisana w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych)

…………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego żłobka / klubu dziecięcego/*:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach danych:
a) numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy/*,
c) miejsca prowadzenia działalności żłobka / klubu dziecięcego/*.

………………………….
(miejscowość, data )

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
(podpis i pieczątka osoby/organu prowadzącego
żłobek/klub dziecięcy*)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/26/2018
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 29 listopada 2018 r.

……………………….
(pieczęć podmiotu)

Informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/*
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Płońska
za miesiąc ……………….....2019 roku
1. Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy/*:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2. Nazwa i adres siedziby żłobka / klubu dziecięcego / *:
……………………………….…..…………………………….…………………………………………..…..
…………………………………………………………………...…………………………………………......

3. Liczba dzieci objętych opieką w żłobku / klubie dziecięcym / *, na które przysługuje
dotacja (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który wnioskowana jest dotacja):
…………………………………………………………………...…………………………………………......

4. Wykaz dzieci uczęszczających do żłobka/ klubu dziecięcego/*, na które przysługuje
dotacja.
Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Jednocześnie oświadczam, że dane osobowe dzieci uczęszczających do żłobka/ klubu dziecięcego/ *,
zostały zebrane i przekazane w sposób zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

.....................................
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

...........................................................
(czytelny podpis i pieczątka osoby/organu
prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/26/2018
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 29 listopada 2018 r.
……………………….
(pieczęć podmiotu)

Rozlicznie dotacji celowej otrzymanej na sprawowanie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w żłobku/ klubie dziecięcym/*
za okres od ……………….…..do …………..2019 roku.
1. Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy/*:
…………..………………………………………………….…………………………………………………..
…………..………………………………………………….…………………………………………………..

2. Nazwa i adres siedziby żłobka / klubu dziecięcego / *:
……………………………….…..…………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………...………………………………...

3. Liczba dzieci objętych opieką w poszczególnych miesiącach według stanu na pierwszy
dzień miesiąca:
Miesiąc

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

Ogółem

Liczba miejsc w żłobku/ klubie
dziecięcym

Liczba dzieci
objętych opieką

Kwota otrzymanej dotacji
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4. Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym: ………………………………
5. Kwota dotacji wykorzystanej w okresie rozliczeniowym: …………………………..
6. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji celowej:
Wysokość poniesionych wydatków
w ramach otrzymanej dotacji
celowej

Lp.

Wyszczególnienie wydatków

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, itp.)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu, itp.

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

6.

Pozostałe wydatki bieżące niestanowiące wydatków inwestycyjnych
(należy określić rodzaj

Suma wydatkowanej dotacji celowej
Kwota dotacji celowej niewykorzystanej/podlegającej zwrotowi

………………………….
(miejscowość, data )

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………
(podpis i pieczątka osoby/organu prowadzącego
żłobek/klub dziecięcy*)

