z dnia 13 wrzesnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALA Nr XXX^f£/2013
Rady Gminy Popielow
z dnia 26 wrzesnia 2013 r.
w sprawie wysokosci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotow prowadz^cych ztobki lub kluby
dzieciece na terenie gminy Popielow
Na podstawie art. 18ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie gminnym( Dz. U z
2013 r.poz.594 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr
45 poz.235 ze zm), Rada Gminy Popielow uchwala co nastejjuje:

§11. Ustala sif wysokosc dotacji celowej dla podmiotow prowadz^cych zlobki lub kluby dzieciece na terenie Gminy
Popielow w wysokosci 200 zl ( slownie : dwiescie zlotych) miesi^cznie na kazde dziecko zamieszkale na terenie
Gminy Popielow obj^te opieka^w zlobku lub klubie dzieci^cym
2. Dotacja celowa nie przysluguje jesli wymiar opieki nad dzieckiem wynosi mniej niz:
1)5 godzin dziennie w zlobkach,
2) 3 godziny dziennie w klubach dzieci^cych.
3. Dotacja celowa, o ktorej mowa w § 1 ust.l zwi^ksza si§ o 50 % na dziecko niepelnosprawne obj^te opieka^
§2.

O dotacj? celowa^ moga^ ubiegac si^ podmioty wpisane do rejestru zlobkow i klubow dzieci^cych prowadzonego
przez Wqjta Gminy Popielow.
§3-

1. Podmioty ubiegajajse si§ o dotacjf przedstawiaja_ Wojtowi Gminy Popielow, nie pozniej niz do dnia 30 wrzesnia
roku poprzedzaja_cego rok udzielenia dotacji wniosek zawierajax;y :
1) Nazw? i adres podmiotu prowadzajcego zlobek lub klub dzieci^cy,
2) Nazwe^ i siedzib^ prowadzonego zlobka lub klubu dzieci^cego,
3) Numer i datf wpisu do rejestru zlobkow i klubow dzieci^cych,
4) Planowanajiczb^ dzieci, ktore b^d£tobj?te opieka^ ztobka lub klubu dziecie/cego
5) Nazw£ banku i numer rachunku bankowego, na ktory przekazywana b^dzie dotacja,
6) Zobowiajzanie podmiotu skladajajcego wniosek do informowania organu dotuja^cego o zmianach, o ktorych
mowa w pkt 1-5.
2. Zatwierdzony przez Wqjta Gminy wniosek o dotacje^ stanowi podstaw^ uj^cia kwoty dotacji w projekcie budzetu
na dany rok budzetowy
3. Wnioski o przyznanie dotacji, zglaszane w trakcie roku budzetowego, rozpatrywane sa^ na zasadzie zmian
w budzecie
4. Do wniosku , o ktorym mowa w ust. 1 nalezy dolapzyc:
1) Statut zlobka lub klubu dzieci^cego
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2) Regulamin organizacyjny zlobka lub klubu dzieci^cego,
3) Informacje^ na temat kwalifikacji opiekunow zlobka lub klubu dzieci^cego
4) Oswiadczenie podmiotu prowadzajiego zlobek lub klub dzieciecy o wysokosci oplat za pobyt dziecka
i wyzywienie dziecka pobieranych od rodzicow/ opiekunow prawnych/

l.Dotacja o ktorej mowa w§ 1 b^dzie przekazywana z dohi, w transzach miesi^cznych w zaleznosci od liczby
dzieci objelych opiekq. zlobka lub klubu dzieci^cego do 10 dnia nast^pnego miesiaca
2. Wniosek o wyplate^ miesi^cznej transzy winien bye zlozony w terminie do 5 dnia nast^pnego mieshjca po
miesi^cu rozliczeniowym
3. Transza dotacji za miesiaj: grudzien zostanie udzielona z gory w terminie do 10 grudnia i obliczona na podstawie
liczby dzieci objejrych opieka^ wedlug stanu na dzien 30 listopada roku rozliczeniowego.
4. Wyplata dotacji zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot prowadzajcy ztobek lub klub dzieci^cy
nie przediozy wniosku o wyplat? transzy dotacji lub jesli podmiot zostanie wykreslony z rejestru zlobkow
i klubow dzieci^cych.
§5.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Popielow.
§6.
Traci moc uchwalaNr XX/142/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie wysokosci i zasad ustalania
dotacji celowej dla podmiotow prowadza^cych zlobki lub kluby dzieci^ce na terenie Gminy Popielow

Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Opolskiego, z moca^obowia_zujaj:a^od 1 stycznia2013 r.
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UZASADNIEN1E

W dniu 09.09.2013 wplyne^o pismo podmiotu prowadza^cego Klub Dzieci?cy Calineczka z
wnioskiem o podwyzszenie otrzymywanej z budzetu Gminy Popielow dotacji.
Z informacji posiadanych przez Urzaxi Gminy w Popielowie wynika, ze z Klubu Dzieci^cego
Calineczka korzysta mniejsza niz to pierwotnie planowano liczba dzieci. W interesie mieszkancow
gminy lezy aby podmiot ten w dalszym ci^gu funkcjonowal i zapewnial opiek? dzieciom do lat 3.
Stajd tez powstala potrzeba przygotowania projektu niniejszej uchwaly.
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