
Projekt

z dnia  10 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

2015-112604

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015r. 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. 2015 r., poz. 
1515),

- art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r., poz. 1457 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta 
Rybnika wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustalić wysokość dotacji na kwotę 620 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, 
z zastrzeżeniem ust. 5”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Podstawą ustalenia należnej kwoty miesięcznej transzy dotacji jest wniosek składany przez podmiot 
po miesiącu, za który ma być wypłacona dotacja. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informację o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku w danym miesiącu,

2) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji.

3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy żłobka w transzach miesięcznych, w terminie do 7 
dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Transza dotacji za grudzień jest przekazywana z góry, w terminie do 15 grudnia, w oparciu o wniosek, 
o którym mowa w ust. 1, za listopad danego roku, nie wcześniej jednak niż po złożeniu wniosku.

5. W przypadku gdy przekazana dotacja za grudzień będzie inna niż wynikająca z wniosku, o którym 
mowa w ust. 4, to ewentualna różnica:

1) zostanie wypłacona do 15 stycznia kolejnego roku - w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej za 
grudzień jest niższa od kwoty należnej,

2) podlega zwrotowi do budżetu  Miasta Rybnika do 15 stycznia kolejnego roku - w przypadku gdy kwota 
dotacji wypłaconej za grudzień jest wyższa od kwoty należnej”;
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3) w  § 4 ust. 2 uchyla się pkt. 3.

4) załączniki nr 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia....................2015 r.

Prezydent Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

Wniosek o wypłatę transzy dotacji za miesiąc....... ...... roku

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek

....................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres siedziby żłobka

.....................................................................................................................................................................

3. Liczbie dzieci objętych opieką w żłobku w miesiącu........................

......................................................................................................................................................................

4. Wnioskowana kwota .................... zł.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

............................................ ....................................................

Miejscowość i data  podpis osoby uprawnionej
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia....................2015 r.

Prezydent Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu Miasta Rybnika w .......... roku

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek

.........................................................................................................................................................................

2. Nazwa i adres siedziby żłobka

..........................................................................................................................................................................

3. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku

Kwota dotacjiLp. Miesiąc Ilość miejsc Liczba dzieci 
objętych opieką otrzymanej wykorzystanej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Kwota dotacji celowej ogółem:   

Łączna suma w roku opłat miesięcznych pobieranych przez podmiot od rodziców (opiekunów prawnych) za 
pobyt dziecka (z rozbiciem na opłatę za pobyt oraz wyżywienie).....................................................................
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4. Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków finansowane w ramach otrzymanej 
dotacji)

Lp. Rodzaj wydatków finansowanych z dotacji Wysokość poniesionych wydatków
   

   

   

   

   

   

   

Ogółem:  

Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem:  
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