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UCHWAŁA NR LIII/796/13
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1457) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Miasta Opola dla podmiotów prowadzących żłobek – w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie na każde
dziecko objęte opieką w żłobku przy pełnym wymiarze opieki wynoszącej 10 godzin dziennie.
2. W przypadku mniejszej liczby godzin opieki nad dzieckiem w żłobku dotacja celowa będzie ustalana
procentowo od kwoty dotacji wymienionej w ust. 1.
§ 2. O dotację celową na każde dziecko objęte opieką w żłobku na terenie Miasta Opola mogą ubiegać się
podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola.
§ 3.1. Podmioty ubiegające się o dotację celową winny złożyć Prezydentowi Miasta Opola wniosek w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji celowej zawierający:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek;
2) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka;
3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku;
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja celowa.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) statut żłobka;
2) regulamin organizacyjny żłobka;
3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka;
4) oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek o zobowiązaniu do informowania organu dotującego o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;
5) wykaz imienny zatrudnionych osób wraz z informacją o posiadanym wykształceniu;
6) oświadczenie podmiotu, który prowadzi żłobek, o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka pobieranych od rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych opieką.
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§ 4. Podmiot prowadzący żłobek w terminie do 15 stycznia roku następującego po każdym roku otrzymania
dotacji celowej składa ostateczne rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres roczny zawierające:
1) zestawienie wykorzystania dotacji w danym miesiącu, w rozbiciu na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące;
2) zestawienie kosztów pokrytych w poszczególnych miesiącach z przekazanej dotacji zawierające: nr dokumentu finansowego, datę wystawienia, rodzaj wydatku, kwotę.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie
Miasta Opola, zmieniona uchwałą Nr XXV/392/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą
Nr XXXVII/593/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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