UCHWAŁA NR XXV/359/21
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej
Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 i 1378), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1461), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XXII/305/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 23 listopada
2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 5191).
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice,
zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do uchwały Nr XXV/359/21
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 1 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej
Chojnice.
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr
XXII/305/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 23 listopada 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy
Miejskiej Chojnice (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 5191), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr 297/g111/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 21 grudnia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części przepisów Uchwały Nr XXII/305/20 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021r. poz. 63).
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Chojnicach
z 1 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 i 1378) w związku z art. 60 ust. 1 i 2 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.
Dz.U. z 2020r. poz. 326, 568 i 1747), uchwala się, co następuje:
§ 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie Gminy Miejskiej Chojnice żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chojnice, zwane dalej "podmiotami",
mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Ustala się następującą wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miejską Chojnice:
1) 300 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, objęte opieką w żłobku;
2) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1, miesięcznie na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej
Chojnice, objęte opieką w klubie dziecięcym.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być także udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej
gminy po uprzednim zawarciu porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku,
klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna.
§ 3. 1. 1) Dotacja celowa przyznawana będzie na wniosek złożony przez podmiot prowadzący żłobek lub
klub dziecięcy.
2. Dotacja celowa przyznawana jest na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji okres nieprzekraczający
12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy wniosek.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. 2) (uchylony)
5. Warunkiem przekazywania środków z tytułu dotacji będzie zawarcie przez podmiot prowadzący żłobek
lub klub dziecięcy umowy z Burmistrzem Miasta Chojnice oraz terminowe dostarczanie informacji o liczbie
dzieci zapisanych.
§ 4. 1. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się, jako iloczyn kwoty dotacji na jedno dziecko
oraz liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, zapisanych wg stanu na 1 dzień miesiąca kalendarzowego
do żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 10 dnia każdego miesiąca składa do Burmistrza
Miasta Chojnice informację o liczbie dzieci, o których mowa w ust 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

1) W

brzmieniu ustalonym przez Uchwałę Nr 297/g111/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przepisów Uchwały Nr XXII/305/20 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021r. poz. 63).
2) Przez uchwałę, o której mowa w odnośniku 1.
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3. Jeżeli pierwszy dzień danego miesiąca przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy to stan
należy ustalić na następny dzień, który nie jest sobotą ani dniem wolnym od pracy.
4. Dotacje przekazywane będą w miesięcznych transzach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
§ 5. 1. Dotowane podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane sporządzać i przekazywać Burmistrzowi
Miasta Chojnice pisemne rozliczenie przyznanej dotacji, za okres od stycznia do grudnia roku, w którym
udzielono dotacji – w terminie do 31 stycznia roku następnego.
2. Wzór rozliczenia dotacji, zawierający zakres danych rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt tych rozliczeń.
4. Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu pod względem
formalnym i rachunkowym przez organ dotujący w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia.
5. W przypadku zakończenia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego sprawozdanie z wykorzystania
dotacji należy złożyć w ciągu 15 dni od daty zakończenia prowadzenia działalności. Kwotę nienależnie
pobranej dotacji należy zwrócić w terminie 15 dni od daty zakończenia działalności na rachunek organu
dotującego.
6. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w części niewykorzystanej do końca roku
budżetowego podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia roku następnego.
§ 6. 1. Burmistrzowi Miasta Chojnice przysługuje prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
w zakresie faktycznej liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego oraz zgodności złożonego
sprawozdania z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot.
2. Podmiot korzystający z dotacji jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
środków finansowych z przekazanej dotacji umożliwiającej identyfikację wydatków płatnych z dotacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 23 listopada 2020 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE NA ROK ……………………..

1.

………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek/klub dziecięcy)

2.

………………………………………………………………………………………………………………
(siedziba lub adres podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek/klub dziecięcy – miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy)

3.

………………………………………………………………………………………………………………
(numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)

4.

………………………………………………………………………………………………………………
(numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek/klub dziecięcy)

5.

………………………………………………………………………………………………………………
(forma organizacyjna opieki żłobek/klub dziecięcy)

6.

………………………………………………………………………………………………………………
(miejsce prowadzenia niepublicznego żłobka/klubu dziecięcego – miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, nr tel.)

7.

………………………………………………………………………………………………………………
(planowana liczba dzieci objętych opieką w okresie jednego miesiąca)

8.

………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa banku oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana dotacja)

9.

………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do kontaktu w sprawach związanych z wnioskiem
o udzielenie dotacji)

…………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 23 listopada 2020 r.

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI ZAPISANYCH WG. STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA
KALENDARZOWEGO OBJETYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
W MIESIĄCU …………………..

1.

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego niepubliczny żłobek/klub dziecięcy)

2.

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres żłobka//klubu dziecięcego)

3.

……………………………………………………………………………………………………………
(numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)

4.

……………………………………………………………………………………………………………
(liczba dzieci objętych opieką wg stanu na 1 dzień miesiąca)

5.

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa banku oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana dotacja)

6.

……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby wyznaczonej przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do kontaktu
w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji)

…………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/305/20
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 23 listopada 2020 r.

……………………………………………..
(pieczęć podmiotu prowadzącego)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ NA SPRAWOWANIE OPIEKI
W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Lp.

Określenie poniesionego wydatku
(opisowo)

Rodzaj i nr

Data

dokumentu

wykonania

finansowego

wydatku

Kwota, w jakiej
płatność
sfinansowano
środkami z dotacji

Rozliczenie wykorzystania dotacji z tytułu zadań żłobka lub klubu dziecięcego

Razem:
Kwota dotacji niewykorzystanej:
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Miesiąc

Liczba dzieci,

Liczba dzieci

zamieszkałych na terenie

zamieszkałych na terenie

Gminy Miejskiej

innej gminy niż Gmina

Chojnice

Miejska Chojnice

Razem liczba dzieci

Liczba dzieci zapisanych wg stanu na 1 dzień miesiąca kalendarzowego,
na które przysługiwała dotacja celowa
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA

………………………………………..…..
(miejscowość i data)
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