
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2  ustawy z dnia 
4  lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. 2016 r. poz. 157), po przeprowadzeniu 
konsultacji w trybie art. 5  ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XLVII/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 wprowadzić zmianę § 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Podmioty przedstawiają Prezydentowi Miasta Katowice wniosek o udzielenie dotacji celowej
z budżetu miasta Katowice. Wzór wniosku określi Prezydent Miasta Katowice w zarządzeniu 
wykonawczym do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie
Przedmiotowe zadanie, czyli udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta Katowice na dofinansowanie do

każdego dziecka objętego opieką w żłobku, realizowane jest od 2013 roku.
W uchwale nr XLVII/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 ustalono, że dotacji na dany rok udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek,
złożony do dnia 15 sierpnia roku poprzedniego.
Termin ten był terminem porządkującym, mającym na celu prawidłowe przygotowanie planu

finansowego na rok następny. Dotacja przyznawana jest w maksymalnej wysokości do 400 zł na dziecko
miesięcznie.
Jeden z podmiotów prowadzący żłobek niepubliczny złożył wniosek o udzielenie dotacji na rok 2017

w dniu 01 września 2016r tj.16 dni po wymaganym terminie.
W/w podmiot otrzymuje dotację celową od 2013 roku. W roku 2016 miasto Katowice dotuje w żłobku

100 miejsc, na łączną kwotę w wysokości 480 000,00 zł.
Mając na uwadze względy społeczne oraz biorąc pod uwagę zasadność dalszego zapewnienia

dofinansowania dla 100 dzieci uczęszczających już do w/w żłobka proponuje się zmianę uchwały poprzez
wykreślenie terminu składania wniosku o przyznanie dotacji.
Powyższe działanie pozwoli na kontynuację dofinansowania dla 100 dzieci objętych opieką w w/w

żłobku.
W okresie od 11 do 26 października 2016r za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych projekt

zmiany uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie miasta Katowice, jednak w wyniku w/w konsultacji nie
wpłynęła do Urzędu Miasta Katowice żadna uwaga, czy opinia w sprawie przedmiotowej zmiany uchwały.
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