
IICHWAŁA NR LIII/............/2fl22
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

Ł dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie wysokości, y.asa(I ustalania oraz rozHczaiiia dotacji celowej (ila podmiotów prowadx^cych
żłobki l»b kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustany z dnia 8 marca 1990 r. o samor/4d7ie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. póz. 559 z późn. zni.), art. 60 ust. 2 iistawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lal 3 (l.j. DL. U, z 2022 r. po?.. 1324 z późn. zm.) Rada Miasta Zatność, uchwata co następiye:

§ l. I. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez miasto Zaniość dla podmiotów prowadzących
żłobki iia tereiiie Miasra Zamość w wysokości 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udziclaiicj przez miasto Zanieść dla podmiolów prowad/^cych
kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opiek.}.

§2.1. O pr/yznaiiie dotacji mogą ubiegać się podinioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiacląjijce osobowości prawnej), które:

l) prowadzą żłobki lub kluby dziecięce na terenie rnia-sta Zamość,
2) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego yrwŁ

Prezydenta Miasta Zamość,
3) złożą Prez\'dentowi Miasta Zamość wniosek o udzielenie dotacji, któr>' stanowi ziiłącznik nr l do niniejszej

uchwały,
§ 3. I. Dotacja celowa przv'skiguje, jeżeli spelnioiie są następujące wariiiiki:

l)n.x1zice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępc/ej albo
samotiiie wychovvuj<jcy dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekiin pramiy albo osoba pełniąca fimkcję
rodziny zastępczej:
a) są zatrudiiicni lub wykonują inną prace zarobkową.
b) rozliczają podatek dochodowy od osób flzycziiych w urzędzie s-karbowym właściwym dla osoby

zainieszkatej na tereiiie Miasta Zainość i deklaiiija w ze/naiiiu podatkowyni jako miejsce swojego
zamieszkania Miasto Zamość,

c) nie kor/-ystają z urlopu wycliowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub bezplatiiego,
§ 4. !. Podmiot, któreniu przyznano dotację celowa składa do 5 dnia każdego miesiąca oświadczenie

o liczbie dzieci objętycl-i opiekij według stanii na pienvszv' dzień iniesiąca. Wzór oświadczenia stanowi
zatqcznik iir 2 do uchwały.

2. Podiniot, któremu przyznano dotację celową składa do 15 stycznia roku naslępitego roczne sprawozdanie
mentor>'czno-finansowe za rok, w klórym pobierał dotację. Wzór sprawozdarua stanowi zal^czitik nr 3 do
uchwatv.

3. Podmiot, który kończy w trakcie tr\vania rokii budżetowego prowadzeiiie działalności w formie żłobka
lub kiubii dziecięcego składa sprawozdanie końcowe z ^korzystania dotacji wtcnnidie 15 dni od daty
zźikońc/ćnia działalności.

§5. Uchyla się Ucliwatę Nr XV/266/2019 Rady Miasta Zamość zdnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
wysokosci, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki liib kluby
dziecięce na terenie Miasta Zamość oraz Uchwalę Nr XXXIX/592/2021 Ratty Miasta Zamośu z dnia 28 grudnia
2021 r. unieniającą Uchwałę Nr XV/266/2019 Rady Miasta Zainość z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawiewysokości, zasad ustalania oraz rozlicz<inia dotacji celowej dla podmiotów prowad/acych żłobki fub kluby
dziecięce na terenie Miasta Zamość.
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§ 6. Wykuiiaiiie uchwały powjci-za się Prezydentowi Miasta Zaniość.
§ 7. Uchwala wchodzi wżycie po uphwic 14 dni od dnia ogłoszenia w D/iennik.ii Urzędowyni

Województwa Lubelskiego 7. mocą obowjąziijacą od l stycznia 2023 r.
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