UCHWAŁA NR XVI/263/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku
z art. 60 ust. 2 i 3 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.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dotację celową udzielaną z budżetu Gminy Toszek na organizację opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w wysokości:
1) 700,00 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku na miesiąc kalendarzowy;
2) 100,00 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym na miesiąc kalendarzowy.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy
Toszek oraz na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, które zawarły z Gminą Toszek
porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z terenu innej gminy,
w podmiotach prowadzących na terenie Gminy Toszek żłobek lub klub dziecięcy.
§ 2. 1. O przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek mogą ubiegać się podmioty, które
prowadzą na terenie Gminy Toszek żłobek lub klub dziecięcy oraz złożą wniosek o udzielenie dotacji
celowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wniosek należy
złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc przyznania dotacji.
2. Dotacja będzie przekazywana od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
został złożony wniosek do końca roku budżetowego.
3. Dotacja będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych do dwudziestego dnia każdego
miesiąca, jako iloczyn kwoty dotacji przypadającej na jedno dziecko oraz liczby dzieci wykazanej
w miesięcznej informacji o dzieciach objętych dotacją, według stanu na pierwszy dzień roboczy
miesiąca, którego płatność dotyczy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Informację o liczbie dzieci objętych opieką według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca,
o której mowa w ust. 3, należy składać do piątego dnia każdego miesiąca do Urzędu Miejskiego
w Toszku.
§ 3. 1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy pobierający dotację celową z budżetu Gminy
Toszek zobowiązany jest do złożenia rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do dnia
piętnastego 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 na rachunek
Gminy Toszek w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
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3. Podmiot, który kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego składa rozliczenie, o którym
mowa w ust. 1, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia
działalności za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/263/2020

(pieczęć Wnioskodawcy)

Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej
dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
na terenie Gminy Toszek na okres od………...…. do…………..
1.

2.

Informacje dotyczące Wnioskodawcy
1.

Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*

2.

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek /klub
dziecięcy/*
(pełna nazwa, adres siedziby, forma prawna
funkcjonowania, NIP, REGON)

3.

Numer wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych lub data zgłoszenia do
prowadzonego przez Burmistrza Toszka wykazu
dziennych opiekunów

4.

Numer rachunku bankowego, na który
ma być przekazywana dotacja celowa

5.

Planowana maksymalna liczba dzieci, które zostaną
objęte opieką

Oświadczenia Wnioskodawcy:
1. Niniejszym zobowiązuje się do miesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci
objętych opieką.
2. Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Burmistrza Toszka o wszelkich
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

……………………………………..
(data, podpis osoby upoważnionej
ze strony Wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/263/2020

(pieczęć podmiotu)

Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Informacja miesięczna o liczbie dzieci objętych opieką
w żłobku/ klubie dziecięcym w miesiącu …….… 20… r.
/według stany na pierwszy dzień roboczy miesiąca/
1.

Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3.

Numer rachunku bankowego do przekazania dotacji (jeżeli jest inny niż wskazany
we wniosku):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.

Liczba dzieci objętych opieką, na które przysługuje dotacja według stanu na 1. dzień
roboczy miesiąca: ……….. (słownie: ……..…..).

5.

Oświadczam, że dane osobowe dzieci objętych opieką przez w/w podmiot zostały
zebrane i przekazane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j .Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

6.

Oświadczam, że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………..
(data, podpis osoby upoważnionej
ze strony podmiotu)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/263/2020

(pieczęć podmiotu)

Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Roczne rozliczenie dotacji celowej
na dzieci objęte opieką w żłobku/ klubie dziecięcym*
w roku……
1.

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

2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy*:

………………………………………………………………………………………………………
3.

Liczba dzieci objętych opieką, na które została przekazana dotacja:

Lp.

Miesiąc

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

Liczba dzieci,
na które
przekazano
dotację

Kwota
przekazanej
przez Gminę
Toszek dotacji

Kwota
wykorzystanej
przez podmiot
dotacji

Razem:

Do zwrotu:
4.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………….………………...
(miejscowość, data)

…………………....................................
(podpis osoby upoważnionej
ze strony podmiotu)
*niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 60 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., dalej: „u.o.d.”) podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.o.d., prowadzące
żłobek lub klub dziecięcy, albo zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymywać na dziecko objęte
opieką w żłobku lub klubie dziecięcy przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu danej jednostki
samorządu terytorialnego. Określenie wysokości dotacji, zasad ustalania oraz sposób jej rozliczania, w tym
kategorie dzieci, na które przekazywana jest dotacja należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego.
Niniejsza uchwała stanowiąca uszczegółowienie zasad udzielania dotacji została poddana
konsultacjom społecznym na zasadach określonych w Uchwale Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16
maja 2018 r. w okresie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia 28 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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