Elektronicznie podpisany przez:
Marian Makowski
dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI.339.2017
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych
opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 157, 2017 r. poz. 60 i 1428), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) - uchwala, co następuje:
§ 1. Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni
opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Mińska Mazowieckiego otrzymują dotację
celową z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki, zwaną dalej „dotacją celową”.
§ 2. 1. Dotację celową udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki objęte
opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
2. Wysokość miesięcznej dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 ustala się w kwocie 400 zł.
§ 3. Dotacja celowa będzie udzielana podmiotom uprawnionym do jej otrzymania, za okresy miesięczne
w wysokości ustalonej na podstawie pisemnej informacji złożonej do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,
zawierającej liczbę dzieci objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień miesiąca.
§ 4. 1. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Mińsk
Mazowiecki rocznego rozliczenia w teminie do 15 stycznia następnego roku, po roku, w którym dotacja została
udzielona, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek, klub dziecięcy, zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny
opiekun, który zakończył działalność w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie
dotacji, o którym mowa w ust. 1, w teminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej
miesięcznej kwoty dotacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/348/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13585).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 lutego 2018 r.

w

Dzienniku

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Makowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI.339.2017
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku ...........
na podstawie umowy nr …………………………. z dnia …………...
1. Podmiot składający rozliczenie:
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. Dane o liczbie dzieci i wysokości otrzymanej dotacji:
Liczba dzieci objętych opieką

Kwota dotacji otrzymanej

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
3. Dane o wykorzystaniu dotacji:

Lp.

Określenie rodzaju poniesionego wydatku
(opisowo)

Rodzaj
i nr
dokumentu
księgowego1

Data
poniesienia
wydatku

Wysokość
poniesionego
wydatku
z dotacji

Razem kwota wykorzystanej dotacji
Kwota dotacji niewykorzystanej
Kwota dotacji podlegającej zwrotowi

............................................................
(Miejscowość i data)

1.

.................................................................
(Podpis podmiotu składającego rozliczenie)

Należy podać np.: numer identyfikacyjny faktury, rachunku, listy płac, identyfikator deklaracji ZUS (numer/m-c/rok).
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