
ZARZADZENTE NR 502/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny

z dnia 14 paidziernika 2015 r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia wysoko6ci i zasad ustalania
oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiot6w prowadzqcych 2lobki i kluby
dziecigce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustavvy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22015r. poz. 1515), art. 5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118
zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty nr 1)U138/'15 zdnia26 czerwca2015r.
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia szczeg6lowego
sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego i organizacjami
pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22014t., poz.
1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z2O15r. poz. 3888),

zarzqdzam co nastg puje :

sl
Oglaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia wysokoSci i zasad
ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiot6w prowadzqcych Zlobki i kluby
dziecigce na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku, celem
poznania opinii Gminnej Rady DzialalnoSci Pozytku Publicznego na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizaqi pozarzqdowych i podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z p62n. zm.) dzialajqcych
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Ustalam termin przeprowadzenia konsultacji od 14 pa2dzie rn ika 2015 roku do
21 pa2dziernika 2015 roku.

s3
1. lnformacja o podjgtych konsultacjach wtaz z projektem uchwaly w sprawie

okreSlenia wysoko6ci i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla
podmiot6w prowadz4cych 2tobki i kluby dzieciqce na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie
internetowej Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu
14 pa2dziernika 2015r.





2. lnformacja waz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej zostanie
opublikowany projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 zostanie zamieszczona
r6wnie2 w formie obwieszczenia na tablicy ogloszeh w siedzibie Urzgdu Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s4

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1, stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

s5

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest
Wydzial Edukacji Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Konsultacje mogq mie6 formg:
1) bezpoSredniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia wniosku
przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie, lub na wniosek Gminnej Rady Pozytku Publicznego na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zloZyt zgodnie z terminem
okreSlonym w $ 2 niniejszego Zazqdzenia.
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mohna zglaszae'.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzgdu Gminy I Miasta),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail: wvdzialedukacji@wp.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numer: 3243 11 760.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 .

Udzielanie wyja5niefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika Wydzialy Edukacji.

s6

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmislz zalqcza wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

s7

Wykona nie Zarzqdzenia powiezam N aczeln ikowi Wydzialu Ed ukacji.

s8
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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.PROJEKT.

Uchwala Nr ............/2015
Rady Miejskiej w Czerrvionce-Leszczynach

z dnia ..,.......................... 201 5t,

w sprawie okre6lenia wysokosci i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla
podmiot6w o'"*"0'3:'"*;':li]J,g:Jrr'il-r1".na terenie Gminv i Miasra

Na podstawie art. '18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, aft. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samoeqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22015t. poz. 1515), art.60 ust.2 ustawy z dnia 4lutego 2011r.
o opiece nad dziecmi w wjeku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1457 z p62n. zm.\, na wniosek
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu pzez Komisje OSwiaty, Kultury
iSportu,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

1.

sl
Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacylne nieposiadajace osobowosci
prawnej prowadzEce, na terenie Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny 2lobki lub kluby
dzieciqce, zwane dalej Podmiotami, mogE otrzymad dotacjg celowE na rok 2016 z budzetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tvanqdaldf dotacjq
Ustala sig nastepujace kwoty miesiecznej dotacji, na ka2de dziecko objete opiekA:
1) wZlobku-wwysokoSci 400,00 zl,
2) w klubie dzieciQcym - w wysokoSci 250,0021.

s2

Dotacja celowa na rok 2016 udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzEcego zlobek lub klub
dzieciecy zlozony zgodnie z postanowieniami Uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
N XXVll334l12 z dnia 12 gtudnia 2012r. w sprawie okreSlenia wysoko5ci i zasad ustalanla dotacji
celowej dla podmiot6w prowadzEcych ztobki lub kluby dzieciQce na obszarze Gminy iMiasta
Czenruionka-Leszczyny, w szczegolnosci na zadania okreslone w art. 10 ustawy o opiece nad
dzie6mi w wieku do lat 3.

4.

1.

s3

Dotac.ia przysluguje na ka2de dziecko objete opiekE w zlobku lub klubie dzieciecym.
Wysokos6 pzekazywanej dotacji bedzie stanowil iloczyn liczby dzleci ob.jetych opiekA
w zlobku lub klubie dziecigcym iwysokoSci dotacji okreSloneJ odpowiednio w g 1 ust. 2 pkt 1

lub pkt 2.

Dotacja bedzie pzekazryana na podstawie informacji miesiecznej o liczbie dzieci objetych
opiekEw zlobku lub klubie dziecigcym, skladane.i przez Podmiot do 5 dnia kazdego miesiqca.
Dotacja bedzie pzekazryana z g6ry w transzach miesiecznych w terminie do 15 dnia
miesiaca.
Wz6r informacji miesiecznej o liczbie dzieci w zlobku lub klubie dziecigcym stanowi zalacznik
nr I do uchwaly.
Dotacja celowa podlega wykozystaniu do 3'l grudnia 2016 roku.
W peypadku, gdy Podmiot nie przedlo2y informacji miesiecznej wraz z liczbq dzieci, o kt6rej
mowa w ust. 2, dotacja bedzie Wzekazana na podstawie ostatniej zlo2onej informacji
miesi?cznej.

5.

6.

2.

J.





7. Dotacja zostanie wstzymana w pzypadku, gdy Podmiot zostanie wykreslony z relestru
2lobk6w lub klub6w dzieciecych.

s4

'l . Kwoty dotacji udzielanej Podmiotom w roku budzetowym 2016, podlegajA rozliczeniu popzez:
'1) przedstawienie informacji miesiecznej o liczbie dzieci, o kt6re.i mowa w S 3 ust. 2,
2l zlozenie rozliczenia wykorzystanej dotacji Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny do 15 stycznia 2017 toku lub w przypadku, gdy Podmiot zakohczy dzialalnoSC
w trakcie roku bud2etowego - w terminie do 20 dnia miesiEca nastepujecego po
otrzymaniu ostatniej transzy dotac.li.

2. Rozliczenie winno zawierac w szczegolnosci:
1) nazwe iadres Podmiotu prowadzacego zlobek lub klub dziecigcy,
2) adres siedziby 2tobka lub klubu dzieciecego,
3) dane o liczbie dzieci objetych opiekaw zlobku lub klubie dziecigcym,
4) kwote otrzymanej, pobranej nienale2nie, wykorzystanej i niewykorzystanej dotacji,
5) wykaz dowodow ksiggowych potwierdzajecych wykorzystanie dotacji.

Wz6r rozliczenia wykozystania dotacji stanowi zalqcznik N 2 do niniejszej uchwaly.

s5

Traci moc uchwala nr XXVI/334112 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z dnia l2 grudnia
2012r.

s6

Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s7

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa Slqskiego iwchodzi w 2ycie
z dniem 1 stycznia 2016r.
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a- Zalqcznik nr 1

do Uchwaty Nr...........
Rady Miejskiej
w Czenivionce-Leszczynach
z dnia...................

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

TNFORMACJA Ml ESt ECZNA*
o LtczBtE DztEcl oBJETYGH optEKA w ZLoBKU/KLUBIE DZ|EC|ECYM**

w MrEsrAcu ......... 2016 RoKU.

1. Nazwisko, imig (nazwa) iadres (siedziba) osoby fizycznej (prawnej),
jednostki organizacyjnej nieposiadajqcej osobowo6ci prawnej,
prowadzqcej 2lobeUklub dzieciqcy**:

2. Nazwa iadres 2lobkalklubu dziecigcego*:

Liczba dzieci objgtych opiekq w 2lobku lub klubie dziecigcym
w miesiqcu ........... 2016 r.

Liczba dzieci w 2lobku***:

Liczba dzieci

Nazwisko, imiq (nazwa):

Kod pocztowy MiejscowoSd Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwa:

Kod pocztowy MiejscowoS6 Ulica Nr domu Nr lokalu

A.

1





B. Liczba dzieciw klubie dziecigcym***:

Liczba dzieciw wieku od 1 roku do 3 lat
2vcia

Liczba dzieci, kt6re ukoriczyly 4lata
zycia****

4. lnformacja o zmianie rachunku bankowego****":

Nowy numer rachunku bankowego, na kt6ry ma by6 pzekazywana dotacja:

5. OSwiadczenie i podpis osoby prowadzqcej 2lobeUklub dzieciqcy*":

OSwiadczam,2e

1) wszystkie podane przeze mnie dane sq zgodne ze stanem faktycznym;
2) jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci za nienaleLne pobranie dotacji wynikajqcej

z art. 82 ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 wzeSnia 1999r.
(t.j. Dz. U.22013 r. poz.186 zp62n. zm.)

Czytelny podpis, pieczqtka skladajqcego/ych informacjq miesiqcznq

MiejscowoS6, data.

-DOTYCZY: dotracji celowej udzielanej z bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny Zlobkom lub klubom dzieciqcym

prowadzonym przezosobyfizyczne, osoby prawne lubjednostki nieposiadajEce osobowoSci prawnej.

Termin skladania informacji: do 5 dnia danego miesiqca.
** niepotrzebne skreSlif.
*"wypelni6 wlaSciwe.
.***wykazaC dzieci, dla kt6rych objqcie wychowaniem przedszkolnym jest niemo2liwe lub utrudnione.
.---lrypelni6 w pzypadku zmiany numeru rachunku bankowego.
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Zalqczniknr 2
do Uchwaly Nr...........
Rady Miejskiej
w Czemrionce-Leszczynach
z dnia...................

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

ROZLICZEN!E-
WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ ZBUDZETU GMINY
I MTASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA DZIECI OBJETE OPTEKA W zLOBKU
/KLUBIE DZIECIECYM** W 2016 ROKU.

C2956 I

DANE O PODMIOCIE PROWADZACYM
NAa/VA TADRES PODMIOTU PROWADZACEGO ztOBEl( KLUB DZIECIECY"-

Nazwa osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadajqca osobowo6ci prawnej/ imig
inazwisko

C2956 ll
DANE O zLOBKU/ KLUBIE DZIECIECYM*
NAZWA TADRES (SIEDZIBA) ZLOBKN KLUBU DZIECIECEGO".

Kod pocztowy Miejscowo5c

Ulica Nr domu Nr lokalu

Gzg56 lll
DANE O LtCZBtE DZTECTOBJETYCH OPTEKAW ZLOBKU/ KLUBIE DZIECIECYM... wGWzoRU:

Lp. Miesiqc

Liczba dzieci objqtych opiekq R62nica
(kol.d - kol.c)

z informacji
mlesiQcznej

Zgodnie z
obowiqzujqcymi

umowami

a b c d

1 styczei

2. luty

grudziei

Razem:

Siedziba osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadajqca osobowo6ci prawnej/adres

Kod pocztowy Miejscowo56 Ulica Nr domu Nr lokalu





G2956 lV

Uwaoi

OSwiadczam. ze:
1) wszystkie podane pzeze nas dane sq zgodne ze stanem faktycznym;
2) jeste6my Swiadomi odpowiedzialnoSci za nienale2ne pobranie dotacji oraz

wykorzystanie dotacji niezgodnie z jq przeznaczeniem wynikajqcej z art. 82
ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 wrze5nia 1999r.
(t.j. Dz. U22013 r. poz.186zpo2n.zm.)

1. Rozttczerure wyxoRzysrRNrn oorRc..tr. wo wzonu:

A. Calkowita kwota otzymanej dotacji celowej,
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
roku (w zl):

B. Kwota dotacji pobranej nienale2nie lub
w nadmiernej wysokoSci, w okresie od
1 stvcznia do 31 orudnia 2016 roku (w zl): ...(w zl)

C. Kwota nale2nej dotacji w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 roku (w zl):

D. Kwota dotacji wykozystana w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 20 16 roku (w zl):

E. Kwota niewykozystanej dotacji w okresie od
't stycznia do 31 grudnia 2016 roku (w zl):
(R62nica kwot C-D)

F. Kwota dotacji do zwrotu (w zl):
(R62nica kwot C-E)

2. Wyxnz oowooOw rsrEoowvcH porwrrRozR..rRcvcH wyroRzystRrutr ootRc.ltcelowr..r
(dot. Cz. lV, pkt 1D rozliczenia):

a b c d e t

Lp.
Data wystawienia, numer
oraz opis rachunku, faktury
lub innego dowodu

Pelna kwota
zobowiqzania Rodzaj wydatku

Termin
dokonania
zaplaty
zobowiqzania

Wskazanie kwoty
platnoSci
anga2ujqcej Srodki
z dotacji

1

2.

Ogolem wydatki (Suma: kol. f ) (w zl)
...(w z0

Nazwisko i imiq
spozqdzajqcego rozliczenie

( Pieczqtka i podpis)

MiejscowoS6, data

. termin skladania rozliczenia: do 15 sUcznia 2017 roku.
**niepotnebne skreSliC

Nazwisko i imiq
osoby prowadzqcej 2lobek lub klub dzieciqcy

(Pieczqtka i podpis)



I



Uwagi urzedowe dotyczqce rozliczenia udzielonei dotacji (wypelnia Urzqd Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny)

lmie, nazwisko i stanowisko sluzbowe osoby upowaznionej do rozliczenia dotacji:

( Data i podpis)
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