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UCHWAŁA NR XXXIX/366/18
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i 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 2018 r., poz. 603 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miejskiej Lubin, mogą ubiegać się o dotację celową
z budżetu Gminy Miejskiej Lubin na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1, prowadzących żłobki na terenie Gminy Miejskiej Lubin na poziomie 650 zł miesięcznie na każde
dziecko objęte opieką, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Lubin, którego obydwoje rodziców
(w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują i wskazali Gminę Miejską Lubin jako
miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów, o których mowa
w ust. 1, prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Lubin na poziomie 550 zł miesięcznie
na każde dziecko objęte opieką, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Lubin, którego obydwoje rodziców
(w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują i wskazali Gminę Miejską Lubin
jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym
4. Dotacje mogą być przyznawane na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi, o których mowa w ust. 2 lub 3.
5. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie Gminy Miejskiej Lubin żłobki lub kluby dziecięce, w celu otrzymania dotacji
zobowiązane są złożyć Prezydentowi Miasta Lubina wniosek o przyznanie dotacji zawierający:
1) nazwę organu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym;
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1 - 4.
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
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§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmioty, o których mowa
w § 1, opieki nad dzieckiem w żłobku lub w klubie dziecięcym, w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie
dla każdego dziecka.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Miejskiej Lubin jako organu dotującego oraz podmiotu
dotowanego w zakresie udzielania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
określać będzie umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok budżetowy.
§ 3. 1. Przekazywanie dotacji będzie następowało w 12 częściach.
2. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała iloczynowi faktycznej liczby
dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, w danym miesiącu
i kwoty o której mowa w § 1 ust. 2 lub 3.
3. Podmiot prowadzący placówkę składa do Prezydenta Miasta Lubina do 7 dnia każdego miesiąca
informację o faktycznej liczbie dzieci, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, uczęszczających do placówki w danym
miesiącu wg stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.
4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana na wskazany numer rachunku bankowego
do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Dotacja za grudzień będzie przekazywana do 15 dnia tego miesiąca.
7. 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.
8. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane
są do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności
w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu zakończenia działalności.
9. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
10. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia
31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w tym terminie zwrócić do budżetu
Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 4. 1. Prezydentowi Miasta Lubina
w zakresie:

przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1) faktycznej liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych miesiącach;
2) danych osobowych dziecka, tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania;
3) danych dotyczących zatrudnienia rodziców dziecka lub prawnych opiekunów,
4) danych dotyczących wskazania Gminy Miejskiej Lubin jako miejsca zamieszkania w zeznaniu o wysokości
osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów,
5) sprawdzenia zgodności złożonego rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z dokumentacją
organizacyjną i finansową prowadzoną przez dotowany podmiot.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może być przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego,
po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego placówkę, najpóźniej 5 dni przed planowaną kontrolą.
3. Dopuszcza się możliwość zażądania przez Prezydenta Miasta Lubina przedłożenia dokumentów,
o których mowa w ust. 1 w Urzędzie Miejskim w Lubinie.
§ 5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane
z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Lubin, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
B. Potocka
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