UCHWAŁA NR XXV/268/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz. 446), 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 2016r. poz. 157) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się jednostkową dotację celową udzielaną przez Gminę Miejską Chojnice dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, w
wysokości 13,60 zł. za każdy dzień pobytu, z przeznaczeniem na: zapewnienie dziecku opieki oraz
prowadzenie zajęć edukacyjnych w żłobku, tj. gier i zabaw stymulujących rozwój dziecka, rytmiki, opieki
logopedycznej, nauki w formie zabawy, zajęć manualno – plastycznych.
§ 2. Przyjmuje się następujące zasady udzielania i rozliczenia dotacji:
1) podmiot prowadzący żłobek składa do Burmistrza Miasta Chojnice miesięczną informację na druku
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o liczbie dni roboczych żłobka w miesiącu oraz
ilości dzieci objętych opieką w poszczególne dni miesiąca, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca;
2) dotacja, o której mowa w § l, będzie przekazywana w miesięcznych transzach płatnych z dołu do
każdego 15 dnia następnego miesiąca zgodnie ze złożoną informacją, na wskazany rachunek bankowy
podmiotu prowadzącego, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni roboczych w placówce, liczby
dzieci objętych opieką w poszczególne dni miesiąca oraz dziennej wysokości dotacji;
3) dotacje należy rozliczyć w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., na druku stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/268/16
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 października 2016 r.

………………………………….
pieczęć podmiotu prowadzącego

Informacja o liczbie dni roboczych
oraz liczbie dzieci w poszczególnych dniach miesiąca
w miesiącu …………………………………
dzień
miesiąca

liczba dzieci
w dniu

stawka jednostkowa
dotacji 13,60 zł.

naliczenie dotacji
(poz. 2 x 3)
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Razem:
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………….
……………………
(podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/268/16
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 października 2016 r.

………………………………….
pieczęć podmiotu prowadzącego
Lp.

Określenie poniesionego wydatku
(opisowo)

Rodzaj i nr
dokumentu
finansowego

Data
wykonania
wydatku

Kwota w jakiej
płatność
sfinansowano
środkami z dotacji
Rozliczenie wykorzystania dotacji z tytułu zadań żłobka ujętych w 1 § pkt.1 uchwały:

Razem:
Kwota dotacji niewykorzystanej :

……………………………………
(miejscowość i data)
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………………………………………..……
(podpis składającego informację)
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