UCHWAŁA Nľ XLVlI'lĺ 3 45 l 17
RADY MIASTA żynłRuowł
z

dnia 26 pażdzierĺika201'7 r.

w spľawie wysokoścĺi zasad ustalania orazroz|iczania dotacji celowej dla podmiotów

pľowadzących żłobkilub kluby dziecĺęce na terenie Miasta Żyrardowa

Na podstawie aľt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie

w związkuzart.60 ust.2 ustawy zdnia 4lutego
Ż0II r. o opiece nad dzieómi w wieku do lat 3 (Dz.ĺJ. z2016 t. poz. I57, zpőźn. zm.)

gminnym (Dz. U. z2OI7

r.poz.

1875)

uchwala się, co następuje:

$1.
1. Ustala się wysokośó miesięc znej dotacji celowej udzielanej pÍZez Miasto Żyrardőw d\a
podmiotów prowadzących żłobkina terenie Miasta Żyrardowa w wysokości 300 zł (słownie:
trzystazłotych) miesięcznie na każde dziecko, objęte opieką w żłobku.

2. IJstalasię wysokośó miesięcznĄ dotacji celowej udzielanej przęz Miasto Żyĺarďőw dla
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa w wysokości I50 zł
(słownie: sto pięódziesiąt złotych) miesięcznie na kaŻde dziecko, objęte opieką w klubie
dziecięcym.

s2.
Dotacji, o któľej mowa w $ 1, udziela się dla podmiotów wpisanych do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzon ego przęz P rezy deĺta Miasta Żyt at dow a.

$3.

1. Dotacja celowa moŻe być przeznaczona na
związanych

z

zapewnieniem opieki nad dziećmi w warunkach býowych zbliżonych do

waľunków domowych, w tym: gry

i

zabavły stymulujące rozwój dzíecka, ľytmika, nauka

w formie zabawy, zajęcia manualno - plastyczne.

2.

doťrnansowanie wydatków bieżących

Dotacja nie może byó wykorzystana na wydatki związane z wyĘwĺeniem otaz na
inwestycje, ľemonty, modernizacj e atakże nazakup środków trwałych.

$4.
osoby ťlzyczne lub osoby pľawne oraz jednostki oľganizacyjne nie posiadające osobowości
pľawnej prowadzące na terenie Miasta Żyrardoważłobki lub kluby dziecięce ubiegające się

o przy7:nanie dotacji celowej składają wniosek o udzielenie dotacji, któľego wzór stanowi
załącznikNľ 1 do uchwały zawierający:

1)

nazwę organu pľowadzącego żłobeklub

klub dziecięcy, nazwę i siedzibę Żłobka lub klubu

dziecięcego;

2)
3)

numer i datę zaświadczęnia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4)

nazwę i numeľ rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

Iiczbę dzieci, któľe mają byó objęte opieką w żłobkulub klubie dziecięcym;

$s.
Szczegółowe zasađyudzielania, ĺozliczania oľaz kontľoli wykorzystania otľzymanej dotacji

na doťtnansowanie pobytu đzieckaw żłobkulub klubie dziecięcym okľeślonezostaną
w umowie zawartej pomiędzy Miastem Żyrardőw a podmiotem pľowadzącym żłobek, klub
dziecięcy.

s6.
1. Dotacja, będzie przekarywana w tľanszach miesięcznych, w teľminie do ostatniego dnia
kłŻdego miesiąca.

2.

Wysokośó miesięcznej tanszy dotacji będzie uza|eŻniona od liczby dzieci zapisanych

i objętych opieką w miesiącu poptzedzającym ptzekazanie ttanszy.

3.

Wniosek o udzielenie miesięcznej transzy dotacji, zawieľający dane okľeślonew $ 2,

należy składać do 10 każdego miesiąca

w

IJrzędzie Miasta Żyrardowa. Wzór wniosku

stanowi załączniknr2 do uchwały.

s7.
1' Podmiot, któľy ottzymał dotację zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia ľoku
następnego po roku, w którym została udzielona dotacja, przedkłađairoczne sprawozdanie

merytoryczno-finansowe. Wzóľ wniosku stanowi załączniknľ3 do uchwały.

2.

W

przypadku, gđyumowa będzie koŕlczyła się pľzed dniem 31 grudnia danego roku

spľawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać złożone w terminie do 10 dni od
zakoŕrczenia umowy.

$8.
Wykonanie uchwały powierza się PrezyđentowiMiasta Żyr ar dow a'

se.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa

Mazowieckiego.
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Załącznik Nr l
Nr
XLVIII{34ĺ|I7
do Uchwały
Rady MiastaŻyrardowa
z dnia 26 października 2017 r.
(pieczęć, podmiotu)

Prezydent Miasta Ży rardow a

wNIosEK DPRaYZNANIE DoTACJI ZBUDŻETU MIASTA ŻYRARDoWA
NA ROK
1. Nazwa

2.

i

ađrespodmiotu ptowađzącego tď'obeV klub dziecięcy*

Nazwa i siedziba łAobkalklubu dziecięcego*

3. Numeľ i data wpisu

4.

do ľejestru żłobków i klubów dziecięcych

Planowana liczba ďzieci objętych opieką w danym roku (Liczba dzieci nie może byéwyŻszaniż
wpisana w ľejestľze żłobków i klubów dziecięcych)

5'

Nazwa

i

numer ľachunku bankowego, na który ma byó ptzekazana dotacja:

Nazwa Banku.

Nr ľachunku

(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

PRZEWoDNlCZĄOY
*Niepotľzebne

HADY
skreślić

Marc

DOWA

ński

ZałącznikNt2
XLVIII|34ĺ|
17
do Uchwały Nr
Rady MiastaŻyrudowa
z đnia26 pażdziemika 2017 r.
(pieczęć podmiotu)

Prerydent Mĺasta Żyrarćlow a

Wniosek o udzielenie miesĺęcznej tľansry dotacji

l.

Nazwa i adres podmiotu ptowađzącegożłobelď klub dziecięcy*

2.

Nazwa i siedziba żáobka/klubu đziecięcego*

3.

Liczhadzíeci objętych opieką wg stanu na ostatni dzieńmiesiąca popľzedniego

oświadczam, że wszystkie podane we wniosku infoľmacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym

(miejscowośći data)

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

PRZEWO

RADY M

CzĄCY
ński

*Niepotľzebne

skľeśliĆ

Załącznik Nr 3
do UchwĄ Nr XLVII l345l17
Rady MiastaŻyrarďowa
z drua 26 pużdnemilka 2017 r.

(miejscowośi data)

(pieczę podmiofu)

Pľerydent Miasta Zyrardowa
SPRAwoZDANIE MERYToRYcZNo _ FINAl[sowE Z wYKoRZYsTANIA DoTACJI CELOWEJ ZB'UDŻFTU MIASTA
ŻÝRARD9yA DLA P6DMI9TU PRowADZĄcE Go tLŁoBEIí KLUB DZIEcIĘCY* NA TERENIE Żynłnoow^Z^RoK...
ki: żłobkď klubu

Nazwa i adres

1.

lľ

Wykaz dzieci koľzystających ze żłobkď klubu dziecięcego*

Lp.

Nr
umowy

Czas
obowiązywania
umowy

Razem
*Niepotrzebne

skreślić

Liczba
dni
opieki
w roku

Kwota

Liczbadni opieki w poszczeg lnych miesiącach
I

II

Iv

VI

vII

vn

Ix

x

x

xII

otrzymanej
dotacji

Kwota

Kwota

wykoľrystanej
dotacji

niewykorzystanej
dotacji

2. Zestawienie wvdatk w poniesionych z dotacii:
L.p.

.'.

Kwota

Rodzaj wydatku

ze

została

brana w

Nazwa dowodu

Datazapłaty

Nr dowodu księgowego

księgowego

z

I

Czytelny podpis osoby prowadącď1 złobeV klub dziecięcy*

PRZEWOD ICZĄCY
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n

*Niepotrzebne

slceślić

os

ki

