
                                                       Zarządzenie  Nr 332/2020
      Prezydenta Miasta Kalisza
      z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie sposobu realizacji i rozliczenia dotacji celowej dla niepublicznych żłobków w związku z
epidemią COVID-19  

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2020r.,  poz.  713),  rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  10
kwietnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz.U. z 2020r. poz.
652 z późn. zm ),  w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania  przedszkolnego  oraz  instytucji  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3,  wydanych  na
podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U.
z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  W związku  z  epidemią  COVID-19 ustala  się,  że  miesięczna  wysokość  dotacji  na  realizację
zadania pn. organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza
sprawowanej w formie żłobka, będzie przyznawana i rozliczana na podstawie składanego przez
podmioty prowadzące żłobki niepubliczne comiesięcznego wykazu dzieci objętych opieką w danym
miesiącu zawierającego: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania dziecka, nr PESEL dziecka
(  przypadku braku nr  PESEL należy  podać  datę  urodzenia  dziecka ),  numer   umowy zawartej
między żłobkiem a rodzicem, czas obowiązywania umowy o opiekę, podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania żłobka.
2. Dotacja na dany miesiąc przekazana będzie w terminie 14 dni od dnia złożenia wykazu, o którym
mowa w ust. 1.
3.Kwota dotacji  nie  może przekroczyć kwot wynikających z  zawartych na  2020 rok umów na
wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3  z terenu Miasta Kalisza  Miasta Kalisza sprawnej w formie żłobka.    
 

§ 2

1.Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  Wiceprezydentowi  Miasta
Kalisza.
2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Kalisza oraz Skarbnikowi Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 258/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2020 r.  w sprawie
sposobu realizacji i rozliczenia dotacji celowej dla niepublicznych żłobków w okresie zawieszenia lub
ograniczenia działalności tych placówek w związku z epidemią COVID-19.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


