UCHWAŁA NR LII/698/18
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 13 sierpnia 201B

r.

w sprawie zmiany uchwa§ nr LIl687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
określenia wysokości,zasad ustalania orazrozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów
prowadzących żłobkioraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które
przy znaw ana j est dotacj a
ar1. 18 ust. 2 pkt l5. aft.40 ustawy z dnia 8 marca l990.r. o samorządzie gminnyrn (Dz. U.
poz.994 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4lutego 201 1 roku o opiece nad dziećmi do
Iat 3 (Dz.U. z2018 r., poz. 603 ze zm.) oraz na podstawie art. 22lustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z2017 r., poz.2077 ze zm.). na wniosek Prezydenta Miasta

Na podstawie

z2018

r.)

Rada Miasta Knurów
uchwala:
§ 1. W uchwale nr Lll68'7l18 Rady Miasta Knurów z dnia 1l lipca 201 8 r. w sprawie określenia wysokości,
zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki
oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knltrów, wtym kategorii dzieci. na które przyznawanajest dotacja
wprowadzi ć następuj ące zmiany,.

l)

§ 6 otrzymuje brzmienie:

l. Dotacji udziela się na wniosek złożot,ty do Prezydenta Miasta Knurów, zawierający:.
l)

nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego złobek lub klrrb dziecięcy;

2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubr,r dziecięcego;
3) numer i datę wpisu

do Rejestru źłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta

Knurów;
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja celowa;
5) planor.vanąliczbę dzieci objętych opieką.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć ośrviadczenie podmiotu prorvadzącego złobek
lub klub dziecięcy o zobowiązaniu do inforrnowania organll dotującego o zmianach danych, o których mowa
w§6ust.1 pkt.1-4.
3. Dotacja przyznawana

w§2aGminąKnurów.

jest na podstawie umowy zawallej ponriędzy podmiotarni,

4. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach. w zależnościod
w złobku lub klubie dziecięcym w danym miesiącu,

o

których mowa

liczby dzieci objętych opieką

5. Podmiot prorvadzący żłobeklub klub dziecięcy przedl<łada wterminie do 10dnia kazdego miesiąca
wniosek orvypłatę miesięcznej transzy, zawierający informację orzeczywistej liczbie dziecl, na które
przysługuje dotacja według stanu na 1-szy dzień tniesiąca. Wyjątkiern jest grudzień - wniosek zinforrnacją
miesięczną należy złożyćw terminie do 5 grudnia.
6. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy w tenninie do ostatniego dnia
kazdego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień * dotacja przekazywana jest w terminie do 20 grudnia roku

budzetowego.
7. Podmiot prowadzący złobek lub klub dziecięcy jest zobowiązany wydatkować otrzymaną dotację
wterminie do 31grudnia danego roku budzetowego. Dotacja niewykorzystana wterminie podlega zwrotowi
do budzetu Gminy Knurów w terminie do 3l stycznia roku następnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.
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§3. Uchwała wchodzi wzycie po upłyrvie l4dni od ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa

Sląskiego.
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Toflasz Rzepa
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