Projekt
z dnia 7 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
Na podstawie art. 60 ust.1 i 2 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018 r., poz. 603 i poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie miasta Bydgoszczy żłobki lub kluby dziecięce i posiadające wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwane dalej "podmiotami", mogą
otrzymywać dotację celową z budżetu Miasta Bydgoszczy na dziecko objęte opieką.
§ 2. Ustala się następującą wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Bydgoszcz:
1) 400 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub
klubie dziecięcym;
2) 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta
Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.
§ 3. 1. Dotacja przyznawana będzie na wniosek złożony przez podmiot prowadzący żłobek lub klub
dziecięcy, zawierający następujące dane:
1) nazwę, siedzibę, numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
4) informację o planowanej liczbie dzieci objętych opieką w okresie jednego miesiąca;
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być 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.
2. Dotacji udziela się na dofinansowanie działalności bieżącej żłobka lub klubu dziecięcego w zakresie
obejmującym:
1) wynagrodzenia osobowe kadry merytorycznej placówki;
2) zakup materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia;
3) koszty utrzymania placówki;
4) remonty lub naprawy bieżące placówki.
3. Dotacja nie obejmuje wydatków poniesionych na zakup i przygotowanie wyżywienia oraz wydatków
inwestycyjnych.
§ 4. 1. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się jako iloczyn kwoty dotacji na jedno dziecko
oraz liczby dzieci zapisanych wg stanu na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego do żłobka lub klubu
dziecięcego, z wyłączeniem dzieci niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy.
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2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy do 10 dnia każdego miesiąca składa w biurze właściwym
do spraw zdrowia i polityki społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy informację o liczbie dzieci zapisanych,
według stanu na 1 dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc.
3. Dotacje przekazywane będą w miesięcznych transzach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
4. Warunkiem przekazywania środków z tytułu dotacji będzie zawarcie przez podmiot prowadzący żłobek
lub klub dziecięcy umowy z Prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz terminowe dostarczenie informacji o liczbie
dzieci zapisanych.
§ 5. 1. W celu rozliczenia dotacji za rok 2018 podmiot korzystający z dotacji składa sprawozdanie roczne
z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia 2019 r., natomiast rozliczenie za okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r. dokonywane jest na podstawie sprawozdania składanego w terminie do 15 września
2019 r.
2. 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 dotującego.
3. Podmiot korzystający z dotacji jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
środków finansowych z przekazanej dotacji umożliwiającej identyfikację wydatków płatnych z dotacji.
4. Dotacja udzielona z budżetu Miasta Bydgoszczy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego
podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia 2019 r., natomiast niewykorzystana dotacja do końca sierpnia
2019 roku podlega zwrotowi do 15 września 2019 r.
§ 6. Prezydentowi Miasta Bydgoszczy 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie od dnia 1 września 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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Uzasadnienie
1.Przedmiot regulacji:
Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące żłobek lub
klub dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową
z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na
które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez
zwiększenie liczby miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych.
Obecnie na terenie miasta Bydgoszczy funkcjonuje osiem żłobków miejskich zapewniając łącznie
1070 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Ponadto funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, które posiadają
łącznie 57 miejsc opieki nad dziećmi oraz 6 klubów dziecięcych o łącznej liczbie 81 miejsc opieki.
W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy, której podjęcie może przyczynić się do powstania kolejnych
miejsc opieki. Dotacja może być przyznawana podmiotom wpisanym do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Przedmiotowa uchwała określa dotację
celową na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w wysokości 400 zł miesięcznie, natomiast
na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 500 zł. Dotacja będzie udzielana na wniosek
podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy składany do właściwej merytorycznie komórki Urzędu
Miasta Bydgoszczy.
5.Ocena skutków regulacji:
Przedstawiona propozycja jest uzasadniona przede wszystkim względami społecznymi, gdyż przyczyni się
do zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ujęta w niej dotacja celowa umożliwi
obniżenie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3, jakie ponoszą rodzice korzystający z niepublicznych
żlobków i klubów dziecięcych.
Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały rodzi skutki finansowe dla budżetu Miasta, przy czym
rzeczywiste wydatki uzależnione będą od liczby dostępnym miejsc oraz frekwencji dzieci.
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