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PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia ...ę.ę.km.ęlv*.. " 8

zmieniające zarządzenie w sprawie  ustalenia `^rysokości  i zasad  przyznawania  oraz  rozliczania dotacji

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice

Na  podstawie  art.  30  ust.1  ustawy z dnia  s marca  1990  r.  o samorządzie gminnym  (Dz.  U.  z 2017r.  poz.

1875  z  późn.zm.)  w  wykonaniu  uchwały  nr  Llll/1072/18  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  01  marca  2018r

(Dz.   Urz.  Woj.  Śl.  z  2018r.   poz.   1566)  zmieniającej  uchwałę  nr  XLvll/1123/14  Rady  Miasta  Katowice

z  dnia  26  marca  2014r w sprawie  określenia wysokości  i  zasad  ustalania  oraz  rozliczania  dotacji  celowej

dla  podmiotów prowadzących żłobki  na terenie miasta  Katowice (Dz.  Urz. Woj. Śl. z 2014r.  poz.  2330).

Zarządza się, co następuje:

§  1.  Załącznik  nr  2  do  zarządzenia  nr  1489/2017   Prezydenta  Miasta   Katowice  z  dnia   19  lipca  2017r

w  sprawie  ustalenia  wysokości  i  zasad   przyznawania  oraz  rozliczania  dotacji  celowej  dla   podmiotów

prowadzących  żłobki  na  terenie  miasta  Katowice,  otrzymuje  brzmienie jak  w  zatączniku  do  niniejszego

zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału  Polityki Społecznej.

§   3.   Nadzór   nad   wykonaniem   zarządzenia   powierza   się   nadzorującemu   Wiceprezydentowi   Miasta

Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 24 marca 2018r.



Załącznikdozarządzenianr^888\Qjot3

Prezydenta  Miasta  Katowice z dnia..Qę.... 94  2018

UMOWA  NR .................

Zawarta    w     Katowicach,         w    dniu     ...................,         pomiędzy     Miastem     Katowice     ul.     Młyńska     4

reprezentowanym przez:

1 ...........................- Wiceprezydent Miasta  Katowice

2 ...........................- Naczelnik Wydziału  Polityki  Społecznej

zwanej w dalszej części  umowy "Dotującym"

a

Wpisany      do      Rejestru      żłobków      i      klubów      dziecięcych      pod      pozycją      nr

zwaną/m w dalszej części  umowy "Dotowanym"

w      dniu

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3 (Dz.  U .....  poz.

...... )  oraz  Uchwały Nr XLvll/1123/14  Rady  Miasta  Katowice  z dnia  26  marca  2014r w sprawie  określenia

wysokości  i   zasad   ustalania  oraz  rozliczania   dotacji  celowej   dla   podmiotów  prowadzących  żłobki   na

terenie miasta  Katowice, udziela się dotacji  na warunkach określonych  niniejszą umową.

§1

1.    Miasto  Katowice  udziela  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  do  każdego  dziecka  objętego  opieką

w żłobku, za okres sprawowania opieki tj. od dnia przyjęcia do żłobka.

2.    Dotowany jest uprawniony do korzystania z dotacji, o  której  mowa w ust.  1 za dzieci,  których  rodzice

lub opiekunowie prawni zamieszkują w Katowicach.

§2

1.    Wysokość  dotacji  ustala  się  w  kwocie  nie  większej  niż  400  zł  miesięcznie  na  każde  dziecko  objęte

opieką w Żtobku prowadzonym na terenie miasta Katowice.



2.    Całkowita  wartość  umowy wyliczana jest jako  iloczyn  liczby  dzieci  objętych  opieką  w  żłobku,  kwoty

dotacji miesięcznej na jedno dziecko i  liczby miesięcy sprawowania opieki, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.    Dotujący  zobowiązuje   się   do   przekazania   dotacji   na   dofinansowanie  zadania   ,,udzielenie   dotacji

celowej z budżetu miasta Katowice na dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żtobku

w  ........  roku",  do wysokości  ..................  zł.

4.    W   przypadku   dzieci   przyjętych   lub   wypisanych   ze   żłobka   w  trakcie   danego   miesiąca,   dotacja

wyliczona  będzie  jako  iloczyn  liczby  dni,  w  których  dziecko  objęte  było  opieką  w  danym  miesiącu

w żłobku i 1/30 kwoty, o której mowa w § 2 ust.  1 niniejszej umowy.

5.    Dotowany  prowadzący  Żłobek  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  wykazu  dzieci  objętych  opieką.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

6.     Dotacja  zostanie  przyznana  od  dnia  ................  roku  z  uwzględnieniem  wyliczenia  całkowitej  wartości

dotacji  na podstawie zasady opisanej w § 2 ust.  2.

7.     Dotacja,  o  której  mowa  w  ust.  1  od  dnia  ..............  roku  do  dnia  ..............  roku  będzie  przekazywana  w

miesięcznych  transzach   ptatnych   z  dołu   w  terminie  do   15  -go   każdego   miesiąca,   na   podstawie

informacji o liczbie dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym.

8.    Dotacja  za  miesiąc grudzień  danego  roku  będzie  przekazywana  z góry do  15  grudnia  a  rozliczana  do

dnia  15  stycznia  roku  następnego,  zgodnie  z  danymi  podanymi  przez  Dotowanego  w wykazie  dzieci

objętych  opieką w żłobku w miesiącu grudniu, sporządzonym według wzoru  stanowiącego załącznik

nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku dzieci przyjętych  lub wypisanych ze żłobka w trakcie miesiąca

grudnia   Dotowany  zobowiązany  jest   niezwłocznie   zgłosić  ten   fakt   do   Urzędu   Miasta   Katowice,
zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej umowy.

9.    Dotowany przedkłada  w terminie do  3-go  każdego  miesiąca  wniosek o wypłatę  miesięcznej transzy

dotacji  wraz  z  wykazem   dzieci,   o   których   mowa  w  ust.   5.   Za   dzień   przedłożenia   dokumentów

przyjmuje  się faktyczną  datę wpływu  tych  dokumentów  (oraz  dokumentów o  których  mowa  w  §  8
ust.1) do Urzędu Miasta  Katowice.

10. W przypadku  przyjęcia  lub wykreślenia dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja

będzie wyliczona, zgodnie z zasadą przyjętą w ust. 4.

11.  Przekazanie dotacji wymienionej w § 2 ust. 8 i 9 zostanie wstrzymane w przypadku:

1)    Nie złożenia w terminie miesięcznego wniosku wraz z wykazem, o  którym  mowa w § 2  ust.  5,  lub

nieusunięcia stwierdzonych  przez Dotującego błędów lub braków w przedłożonym wykazie.

2)    Nie  złożenia  w terminie  rozliczenia,  o  którym  mowa  w § 8  lub  nie  usunięcia stwierdzonych  przez

Dotującego błędów lub braków w rozliczeniu.

3)    Stwierdzenia   w  wyniku   kontroli,   że   dotacja   lub  jej   część  została   pobrana   nienależnie   lub   w

nadmiernej    wysokości,    do    czasu    dokonania    zwrotu    dotacji    pobranej    nienależnie    lub    w

nadmiernej    wysokości    lub    spetnienia    warunków   jakie    zostaną    określone    w    wystąpieniu

pokontrolnym.

4)    Stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

5)    Medopełnienia obowiązku  prowadzenia dokumentacji wymienionej w § 6.

6)    Działania  niezgodnie  z  zapisami  ustawy z  dnia  04 Iutego  2011r o  opiece  nad  dziećmi  w wieku  do

lat 3  (Dz.  U ........ r.  poz ....... )  oraz  przepisów wykonawczych  do niniejszej  ustawy.



§3

Dotowany oświadcza,  że  ustalona  przez  podmiot prowadzący żłobek opłata  za  pobyt dziecka,  pobierana

od  rodziców lub opiekunów prawnych  (z pominięciem opłaty za wyżywienie) wynosi  nie więcej niż 800 zł

i   stanowi   sumę:   50%   kwoty   pobieranej   od   rodziców   lub   opiekunów   prawnych   oraz   50°/o   kwoty

przyznanej dotacji.

§4

1.   Dotacja,   o   której   mowa  w  §   2   będzie   przekazywana   na  wskazany  przez   Dotowanego   rachunek
bankowy,  Nazwa  banku:  ..................   Numer rachunku:

2.  Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki związane z bieżącą realizacją zadania, w tym na:
wynagrodzenia  osobowe,  opłaty  stałe  tj.  czynsz,   media   i   inne  oraz  wszelkie  wydatki   niezbędne  do
bieżącego   prowadzenia   żłobka   za   wyjątkiem   wydatków   poniesionych   na   zakup   i   przygotowanie
wyżywienia.

3.    Dotowany   nie   może    pobierać   od    rodziców   lub   opiekunów   prawnych    dodatkowych   środków
finansowych  poza środkami  przeznaczonymi na wyżywienie.
4. Ze środków dotacji  nie pokrywa się wydatków na inwestycje, zadania  remontowe,  modernizację oraz
zakup środków trwałych.

5.  Kwota  poniesionych  wydatków pochodzących  z  dotacji  miasta  Katowice  w danym  roku  nie  może  być
wyższa od sumy kwot otrzymanych z dotacji miesięcznych.

§5

1.   Dotowany   zobowiązany  jest   do   prowadzenia   wyodrębnionej   dokumentacji   finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji.
2.  Na  dokumentach  finansowo - księgowych  potwierdzających  wydatki,  które  zostały sfinansowane ze
środków dotacji  Miasta  Katowice,  Dotowany zobowiązany jest umieścić opis: ,,Wydatek s//.nc7nsowony z
dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Katowice w kwocie .... ".
3. Na odwrocie dokumentów finansowo -księgowych, które zostały opłacone ze środków pochodzących
z dotacji  Dotowany zobowiązany jest w sposób trwały dokonywać opisu, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do
niniejszej umowy.

§6

Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia  i okazywania w trakcie prowadzenia czynności nadzorczych
lub   kontrolnych   dokumentacji   potwierdzającej  jakość  i   warunki   świadczonej   opieki,  w  szczególności

dokumentacji:
1)    organizacyjno-kadrowej, m.in.:

-     dokumenty     potwierdzające     kwalifikacje     i     doświadczenie     posiadane     przez     dyrektora,

pracowników  i  wolontariuszy zgodnie  z  art.  13,  16  i  17  ustawy  z  dnia  4  Iutego  2011  r.  o  opiece
nad  dziećmi w wieku  do lat 3  (Dz.  U ........,  poz ..... ),
-umowy z pracownikami i  porozumienia z wolontariuszami,
-  oświadczenia  o  spełnieniu  wymogów  ustawowych,  zgodnie  z  art.  18  ustawy  z  dnia  4  lutego

2011  r.  o opiece  nad  dziećmi w wieku  do  lat 3  (Dz.  U ........,  poz ...... ),
-zaświadczenia o odbytych szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny pracy,



-badania  lekarskie  i sanitarno-epidemiologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania  pracy

na danym stanowisku;
2)    potwierdzającej realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej  i pielęgnacyjnej Żłobka   m.in.:

-karty monitoringu dzieci/arkusze obserwacji dzieci,
-dokumenty dotyczące wyżywienia w Żłobku  m.in.: jadłospisy,  diety,  umowy o świadczenie usług

cateringowych i dowozu posiłków,
-    dokumenty    potwierdzające    realizację    zajęć   opiekuńczo-wychowawczych    i    edukacyjnych,

uwzględniających  rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
3)    potwierdzającej      spełnienie      przez     wyposażenie     Żtobka      norm      dla      dzieci      do      lat     3

(w szczególności  mebli, zabawek);
4)    potwierdzającej spełnienie wymogów dotyczących składu  personelu zatrudnionego w żłobku     w

stosunku    do    liczby   dzieci    uczęszczających    do   Żłobka,    zgodnie   z    art.    25    ustawy   z    dnia
4 lutego  2011  r.  o  opiece  nad  dziećmi  w wieku  do  lat  3  (Dz.  U .......,  poz+  ..... ),  np.:  listy obecności,

dzienne      harmonogramy      pracy      personelu      Żłobka      zawierające      informacje      o      liczbie
opiekunów/pielęgniarek/położnych w stosunku do liczby dzieci obecnych w danym dniu;
oraz innych dokumentów prowadzonych przez placówkę.

§7

Dotowany nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej.

§8

1.   Rozliczenie  wykorzystania  dotacji  Dotowany  sporządza  za  niżej  wymienione  okresy  i  przedkłada  w
Urzędzie Miasta  Katowice, w następujących terminach:

1)    do 15 Iipca danego roku, za okres od 01 stycznia do 30 czerwca danego roku,
2)    do   15  stycznia   roku   następnego  po  roku   objętym   rozliczeniem,  za  okres  od  01  lipca  do  31

8rudnia.
2.  Rozliczenie, o którym  mowa w ust.  1 po stronie środków pochodzących z dotacji powinno obejmować
rozliczenie wydatków dotyczących  i  poniesionych w danym okresie  rozliczeniowym, w wysokości  równej
kwocie przekazanej dotacji.
3. Rozliczenie, o którym mowa w ust.  1 dotyczy wydatków faktycznie poniesionych przez Dotowanego, w
danym okresie rozliczeniowym.
4.  Dokumenty,  o  których  mowa w ust.1 oraz wszelkie dokumenty związane z  udzielaniem  i  rozliczaniem

dotacji,  które  są  przedkładane  Dotującemu,  winny  być  opatrzone  pieczęcią  nagłówkową  Dotowanego
oraz    podpisane    pod    pieczęciami    imiennymi    przez   osoby   upoważnione    do    składania    oświadczeń
majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2 podpisane są przez osoby inne niż wymienione
w  ust.  2,  wymaga  się  przedłożenia  stosownego  pełnomocnictwa  oraz  potwierdzenia  uiszczenia  opłaty
skarbowej.
6.  Rozliczenie wykorzystania dotacji  Dotowany przedkłada  zgodnie ze wzorem  stanowiącym  załącznik nr
3 oraz 4 do niniejszej umowy.
7.   Do   rozliczenia   wykorzystania   dotacji   Dotowany  zobowiązany  jest  dołączyć  kserokopię  wszystkich
faktur (rachunków) opłaconych ze środków dotacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.



§9

1.  Dotujący sprawuje kontrolę prawidtowości wykonywania zadania przez Dotowanego.
2.   Kontrola   realizacji   zadania   będzie   przeprowadzona   przez   pracowników   Urzędu   Miasta   Katowice
upoważnionych    przez    Prezydenta    Miasta    Katowice   w   miejscu    realizacji    zadania    lub    w    miejscu
wyznaczonym  przez  Dotującego.  Kontrola  może  być  przeprowadzana  w  toku  realizacji  zadania  lub  po

jego  realizacji.
3.  W przypadku  ujawnienia w trakcie kontroli  nieprawidłowości dotyczących  nie wywiązywania się przez
Dotowanego   z   warunków   umowy,   Dotowany   zobowiązany   jest   w   terminie   do   15   dni   od   dnia
stwierdzenia   nieprawidłowości   do  zwrotu   dotacji  wraz  z   odsetkami,  jak  dla   zaległości   podatkowych
liczonych od dnia przekazania dotacji do dnia, kiedy środki znajdą się na koncie Dotującego.

§10

Umowa  obowiązuje od  dnia  ..............  roku  do  ............................  roku.

§11

Wydatki  na  realizację  umowy  zaplanowane  są  w  budżecie  Miasta  Katowice  w  dziale  855,  rozdziale

85505, § 2830, zadania własne gminy.

§12

1.   Umowa może być rozwiązana z 30 dniowym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron.
2.   W  przypadku  rozwiązania  umowy skutki  finansowe  i  ewentualny zwrot  środków finansowych  strony
określą w protokole.

§13

1. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1)    wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2)    przekazania  przez  Dotowanego  części  lub całości  dotacji  osobie trzeciej,  mimo że  nie  przewiduje

tego niniejsza umowa,
3)    nie  przedłożenia  przez  Dotowanego  wykazu  dzieci  objętych  opieką  w  terminie  i  na  zasadach

określonych w niniejszej umowie,

4)    odmowy poddania się przez  Dotowanego  kontroli  albo nie doprowadzenia  przez  Dotowanego w
określonym terminie do usunięcia stwierdzonych  nieprawidłowości,

5)    pobierania dotacji w wysokości większej  niż wynikająca z zapisów uchwaty nr XLvll/1123/14 Rady
M.iasta  Katow.ice  z  dn.ia  26.03.2014r   w  sprawie   określenia   wysokości   i  zasad   ustalania   oraz
rozliczania  dotacji  celowej  dla  podmiotów  prowadzących  żłobki,  wn.iosku  o  udtiielen.ie  dotaci].i
celowej z budżetu miasta  Katowice oraz zapisów niniejszej umowy.

2.  Dotujący,  rozwiązując  umowę,  określi  kwotę  dotacji  podlegającą  zwrotowi  w  wyniku  stwierdzenia
okoliczności,  o  których   mowa  w  ust.   1,  wraz  z  odsetkami  w  wysokości   określonej  jak  dla  zaległości

podatkowych,   naliczanymi   od   dnia   przekazania   dotacji,   termin   jej   zwrotu,   na   poniższy   rachunek
bankowy:



PKO  BP  S.A.

441020 2313 0000 3102 0514 9168

3. W przypadku  nie uiszczenia w terminie określonym w ust.  2 kwoty dotacji  podlegającej zwrotowi wraz

z odsetkami, od  kwoty dotacji  nie zwróconej  nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych,  począwszy od dnia  następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust.
2.

§14

Zobowiązuje się  Dotowanego do zamieszczenia w jego siedzibie informacji o tym, że opieka  nad  dziećmi

dotowana jest ze środków budżetu  miasta  Katowice.

§15

1.    Dotowany jest zobowiązany do  rozliczenia  przekazanej  dotacji  za  dany  rok  kalendarzowy w terminie
do 15 stycznia roku następnego, w którym została udzielona dotacja.

2.    Kwota  niewykorzystanej  dotacji  podlega  zwrotowi  do  budżetu  miasta  Katowice  w terminie  do  dnia
31 stycznia roku następnego, na rachunek bankowy wskazany w §  13 ust. 2.

3.    Od  kwot  dotacji  zwróconych  po terminie  określonym  w  ust.  2  nalicza  się  odsetki  zgodnie  z  art.  251
ust.  5 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009r o finansach  publicznych  (Dz.  U ......... poz ........ ).

4.    Dotacja    wykorzystana    niezgodnie   z    przeznaczeniem,    pobrana    nienależnie    lub    w    nadmiernej

wysokości  podlega  zwrotowi  do  budżetu  miasta  Katowice wraz z  odsetkami  w wysokości  określonej

jak dla zalegtości  podatkowych, w ciągu  15 dni od dnia stwierdzenia  nieprawidłowości, zgodnie z art.
252w|wusk:2NJV.

§16

Dokumenty,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  9  oraz  wszelkie  inne  dokumenty  związane  z  udzielaniem  i

rozliczaniem  wykorzystanej  dotacji,  które  są  przedkładane  Dotującemu,  winny  być  opatrzone  pieczęcią

oraz  podpisane  pod  pieczęciami  imiennymi  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  i

reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod  rygorem  nieważności.

§18

1. W zakresie nieuregulowanym  niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23  kwietnia  1964 r. -

Kodeks  cywilny  (Dz.  U ..........,  poz .......... )  i  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.

U...."......poz...............).

2.      Ewentualne     spory     powstałe     na     tle     wykonywania      niniejszej      umowy     strony     poddają

rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu ze względu  na siedzibę Dotującego.



§19

Umowa  niniejsza  została  sporządzona  w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla  Dotującego  i

jeden dla Dotowanego.

Dotujący: Dotowany:



Załącznik  nr  1  do  umowy  nr  .....................

Wykaz dzieci objętych opieką w Żłobku .... „ .................. „ .................. przy ul .......................... w  Katowicach

za  miesiąc ......................... roku ..........,.........

Lp. lmię  i  Nazwisko Data nr  PESEL Data Liczba dni Kwota opłaty lmię  i Miejsce zamieszkania Podpis rodzica  lub
dziecka urodzenia przyjęcia opieki  nad pobieranej od Nazwisko rodziców lub opiekuna prawnego

do żłobka dzieckiem rodziców (bezwyżywienia) rodzica lubopiekunaprawnego opiekunów prawnych



Załącznik  nr 2  do  umowy  nr ...............

WZÓR 0PISU  F:AKTURY (RACHUNKU)

OPŁACONEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE

Pieczęć podmiotu

Faktura/rachunek* dotyczy realizacji zadania /nozwo zodon/o/

Zgodnie  z  umową  nr  .....................  z  dnia

Zawartą pomiędzy Miastem Katowice a

Dci`vczv (np. zakupu towaru/usługi)

Sposób finansowania:

Ze środków własnych zt

Z dotacji  Miasta  Katowice ................................   zł

Razem ................................   zt

z przeznaczeniem

Sprawdzono pod względem

data pieczątka imienna  i funkcja

merytorycznym. Stwierdzam, że wydatek

jest legalny, celowy, oszczędny.
Zakupiony towar faktycznie
dostarczony/usługa zrealizowana*. lub czytelny podpis osobyuprawnionej

Sprawdzono pod względem
data pieczątka  imienna i funkcjalubczytelnypodpisosobyuprawnionejrachunkowym  i formalnym



Załącznik nr 3 do  umowy nr ................

Rozliczenie dotacji za .......... rok

Mesiąc, w którym Kwota Kwota wydatkowanej Różnica

otrzymana została otrzymanej dotacji (kol.  2 -kol.  3)
dotacja dotacji w danymmiesiącu

1 2 3 4

Łączna  kwotaotrzymanejdotacjiw1/11półroczu.".......roku



Załącznik nr 4 do  umowy nr ...............

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp. Numer dokumentu Data Nazwa kosztu Kwota (zł) Z tego ze środków Z tego ze Data zaplaty
księgowego wystawienia pochodzących z środków

dokumentuksięgowego dotacji (zt) finansowychwłasnych,

Razem:


