Umowa

NrCUW.3153.1.2021

zawarta w dniu 29 stycznia 2021 r. pomi^dzy G m i n ^ Brudzew z siedzib^ ul. Turkowska
29, 62-720, NIP: 6 6 8 - 1 9 2 - 3 1 - 1 0 , R E G O N : 311019409
reprezentowan^ przez:
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika - Wioletty Gadomskiej
zwanq w dalszej cz^sci G m i n ^
a
Matgorzat^ J a s i h s k ^ prowadz^c^ dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Domowy
2tobek „Jas i Matgosia" Matgorzata Jasihska z siedzibq Kolnica 49, 62-720 Brudzew,
NIP: 6 6 8 - 1 7 9 - 3 7 - 0 7 , R E G O N : 384764518,
reprezentowan^ przez petnomocnika:
t u k a s z a Jasihskiego
wpisanym do rejestru ztobkow prowadzonym przez Wojta Gminy Brudzew pod
numerem 05925
zwanym wtresci umowy podmiotem uprawnionym.
Na podstawie uchwaty Nr XXXI1/225/2021 Rady Gminy Brudzew z dnia 19 stycznia
2021 r. w sprawie wysokosci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dIa
podmiotow prowadz^cych ziobki na terenie Gminy Brudzew, strony zawieraj^ umow^
o nast^puj^cej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie koszt6w opieki nad dzie6mi
w ztobku, prowadzonym przez Podmiot uprawniony, obejmujqcej wydatki biez^ce
poniesione przez ztobek, w tym zapewnienie opieki dzieciom zamieszkatym na terenie
Gminy Brudzew w warunkach bytowych zblizonych do warunkow domowych,
wlasciwej opieki piel^gnacyjnej oraz prowadzenia zaj^c zabawowych o charakterze
edukacyjnym z uwzgl^dnienlem indywidualnych potrzeb dzieci w celu zapewnienia im
harmonijnego rozwoju wtasciwego do ich wieku w wysokosci 250,00 zt miesi^cznie
(stownie: dwiescie pi^cdziesiqt ztotych 00/100) na jedno dziecko. Z a niepetny miesiac
kwot^ dotacji ustala s i ^ proporcjonalnie do ilosci dni.
2. Dotacji obj^te jest dziecko do trzeciego roku zycia, tj. do zakoiiczenia roku
szkolnego w ktorym dziecko ukonczy 3 rok zycia lub w przypadku gdy niemozliwe lub
utrudnione jest obj^cie dziecka wychowaniem przedszkolnym 4 rok zycia, na ktore
zostat ztozony „Wniosek o udzielenie dotacji dIa podmiotu prowadz^cego ztobek na
terenie Gminy Brudzew na rok 2 0 2 1 " Stanowi^cy Zat^cznik Nr 1 do Uchwaty Nr
XXII/138/2020 Rady Gminy Brudzew z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wysokosci
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dIa podmiotow prowadzqcych ztobki
na terenie Gminy Brudzew.

3. Dotacja b^dzie przekazywana Podmiotowi uprawnionemu co miesiac w wysokosci
obliczonej na podstawie informacji o liczbie dzieci obj^tych opiekq w danym miesi^cu,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1, na wskazany rachunek bankowy.
4. Catkowity miesi^czny koszt ponoszony przez rodzicow/opiekunow prawnych
dziecka b^dzie sMadal s j ^ z:
1) opiaty z a pobyt dziecka w wysokosci 800,00 zt,
2) dziennej stawki zywieniowej w wysokosci 13,00 z\,
3) optaty z a pobyt dziecka przekraczaj^cy 10 godzin dziennie - opiata godzinowa
w wysokosci 15,00 zl.
Opiata za pobyt dziecka w ziobku oraz opiata z a pobyt dziecka przekraczaj^cy 10
godzin dziennie nie moze ulec zwi^kszeniu w trakcie obowi^zywania niniejszej umowy,
wyj^tek stanowi dzienna stawka zywieniowa, ktora zalezna jest od firmy cateringowej.
5. Podmiot uprawniony zobowiqzuje s i ^ do zmniejszenia kazdorazowo miesi^cznej
opiaty z a pobyt dziecka, o ktorej mowa w ust. 4, o kwot^ uzyskan^ z dotacji otrzymanej
od Gminy Brudzew.
6. Podmiot uprawniony do dotacji oswiadcza, ze spelnia wszystkie wymagania
odnosnie prowadzenia ziobka i swiadczy swoje usiugi z nalezyt^ starannosci^.
7. Liczba podpisanych umow z rodzicami b^dz opiekunami prawnymi na prowadzenie
opieki w ziobku nie moze bye wieksza niz maksymalna liczba dzieci, na ktore Podmiot
uprawniony otrzymal pozytywn^ opinio Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy
Pozarnej w Turku, Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku tj.14
dzieci.
§2
Obowi^zki podmiotu uprawnionego
1. W zwi^zku z otrzymaniem dotacji, o kt6rej mowa w § 1 Podmiot uprawniony
zobowi^zany jest do:
1) prowadzenia listy dzieci obj^tych opiek^ zawieraj^cej: imi^ i nazwisko dziecka,
dat^ urodzenia, miejsce zameldowania/zamieszkania, nr P E S E L oraz dane
i podpis rodzica/opiekuna prawnego;
2) prowadzenia
codziennej
listy
obecnosci
dzieci
podpisanej
przez
rodzica/opiekuna prawnego dziecka obj^tego opiek^ w ziobku/klubie dzieci^cym;
3) zapewnienia opieki nad dzieckiem w ziobku/klubie dzieci^cym w wymiarze 10
godzin dziennie.
2. Podmiot uprawniony jest zobowi^zany umiescic w widocznym miejscu na terenie
ziobka informacji o:
1) calkowitym miesi^cznym koszcie ponoszonym przez rodzicow lub opiekunow
prawnych dziecka w zwi^zku z otrzymanym dofinansowaniem;
2) dotowaniu ziobka przez Gmin^ Brudzew i okresie, na ktory zostala przyznana
dotacja celowa.
3. Ponadto Gmina zobowl^zuje Podmiot uprawniony do umieszczenia w widocznym
miejscu przy glownym wejsciu do budynku
informacji: „Domowy ZIobek J a s

i Mafgosia prowadzony przez Matgorzat^ J a s i n s k ^ dotowany jest z budzetu
Gminy Brudzew".
4. Podmiot uprawniony zobowi^zuje s i ^ do zawarcia umowy z rodzicami b^dz
opiel<unami prawnymi dziecka, obejmuj^cej w szczegolnosci:
1) sposob ustalania i rozliczania czasu pobytu dziecka w ziobku;
2) wyszczegolnion^ opiaty z a opiek^ z podzialem na dofinansowanie z Gminy
Brudzew i finansowanie przez rodzicow bqdz opiekunow prawnych;
3) sposob ustalania i rozliczania opiaty z a wyzywienie;
4) finansowanie innych dodatkowych swiadczeh, np. zaj^c dodatkowych.
5. Podmiot uprawniony sklada do Gminy co miesiac informacji o liczbie dzieci obj^tych
opiekq, wedlug stanu na pierwszy dzieh miesi^ca, do 10-go dnia kazdego miesi^ca
zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do Uchwaly Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Brudzew
z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wysokosci i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dIa podmiotow prowadz^cych ziobki na terenie Gminy Brudzew. Do informacji,
o ktorej mowa powyzej, dol^czona powinna bye imienna lista dzieci obj^tych opiek^
wraz z ich dat^ urodzenia i adresem zamieszkania.
6. Podmiot uprawniony odpowiada z a terminowe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym przekazywanie wszelkich danych, na podstawie ktorych ustalona jest
wysokosc dotacji.
7. Podmiot uprawniony zobowi^zany jest przekazac do 15 stycznia nast^pnego roku,
roczne rozliczenie dotacji z a poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z zal^cznikiem Nr 3
do Uchwaly Nr XXII/138/2020 z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wysokosci i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dIa podmiotow prowadz^cych ziobki na
terenie Gminy Brudzew.
8. Podmiot uprawniony zobowi^zuje s i ^ do udost^pnienia do wglqdu na wezwanie
Gminy umow z rodzicami b^dz opiekunami prawnymi, o ktorych mowa w ust. 4.
W przypadku nieudost^pnienia powyzszych dokumentow, Gmina moze rozwi^zac
umowi ze skutkiem natychmiastowym.
9. Gmina nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z a szkody wyrz^dzone przez
Podmiot uprawniony w zwi^zku z prowadzeniem ziobka. Odpowiedzialnosc ponosi
wyl^cznie Podmiot uprawniony.
10. Podmiot uprawniony jest zobowi^zany do prowadzenia dokumentacji zgodnie
z powszechnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
11. Podmiot uprawniony jest zobowi^zany do przestrzeganta aktualnych przepisow
wynikaj^cych w szczegolnosci z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziecmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) oraz rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagaii lokalowych i sanitarnych jakie
musi spelniac lokal, w ktorym ma bye prowadzony zIobek lub klub dzieciicy {Dz. U.
Z2019 r. poz. 72).
§3
Okres obowi^zywania umowy
Umowa obowi^zuje od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§4
Wysokosc dotacji
1. Podmiotowi uprawnionemu przystuguje na cele okreslone w §1 ust. 1 dotacja na rok
2021 liczona zgodnie z ponizszym wzorem:
Ilosc dzieci x ilosc miesiicy x miesi^czna kwota dotacji.
2. Dotacja b^dzie obliczana co miesiac na podstawie informacji, o ktorej mowa w § 2
ust. 5 niniejszej Umowy i platna w terminie do ostatniego dnia kazdego miesi^ca, przy
czym z a miesiac styczeii 2021 roku zostanie przekazana do 10 lutego 2021 roku.
3. Dotacja, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 b^dzie wyptacana Podmiotowi uprawnionemu
przelewem na rachunek bankowy numer: 23 1240 1415 1111 0010 9467 2467.
4. Podmiot uprawniony oswiadcza, ze jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust.
3 rachunku bankowego i zobowlqzuje s i ^ do jego utrzymania, nie krocej niz do chwili
dokonania ostatecznych rozliczen z Gmin^ wynikaj^cych z Umowy.
5. W przypadku podpisania przez Podmiot uprawniony nowych umow dotycz^cych
opieki w ztobku z rodzicami b^dz opiekunami prawnymi dzieci, ktore nie zostaty
wczesniej obj^te dofinansowaniem, Gmina moze zawrzec aneks do Umowy na
dofinansowanie kolejnych dzieci z zastrzezeniem, ze ilosc dzieci nie moze bye wieksza
niz wpisana w rejestrze ztobkow tj. 14 dzieci oraz, ze w budzecie Gminy b^d^
zaplanowane na ten eel srodki finansowe.
6. W celu otrzymania dotacji na kolejne dzieci Podmiot uprawniony powinien ziozyc
„Wniosek o udzielenie dotacji celowej dIa podmiotu prowadz^cego ztobek na terenie
Gminy Brudzew na rok 2 0 2 1 " zgodnie z wzorem stanowi^eym Zat^cznik Nr 1
w sprawie wysokosci i zasad ustalenie oraz rozliczenia dotacji celowej dIa podmiotow
prowadz^cych ztobki na terenie Gminy Brudzew.
§5
Zwrot srodkow finansowych
1. Przyznane srodki finansowe, okreslone w § 4, Podmiot uprawniony powinien
wydatkowac ostateeznie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Kwoti niewykorzystanej dotacji lub dotacji pobranej w nadmiernej wysokosci
Podmiot uprawniony zobowi^zany jest zwrocic na rzecz Gminy Brudzew w terminie do
31 stycznia nast^pnego roku na rachunek bankowy Gminy Brudzew o numerze:
17 8543 0000 2006 6000 4257 0 0 0 1 .
3. W przypadku rozwi^zania umowy przed terminem okreslonym w § 3 lub
w przypadku wyrejestrowania ztobka, Podmiot uprawniony zobowi^zany jest do zwrotu
niewykorzystanej kwoty dotacji na rzecz Gminy Brudzew w terminie 14 dni od dnia
rozwi^zania umowy b^dz dnia wykreslenia z rejestru ztobkow i klubow dzieci^cych, na
rachunek bankowy Gminy o numerze: 17 8543 0000 2006 6000 4257 0 0 0 1 .
4. Zwrot dotacji, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 po okreslonym w niniejszej umowie
terminie, skutkuje naliczeniem odsetek w wysokosci okreslonej jak dIa zaiegtosci

r

podatkowych, pocz^wszy od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym uptynqltermin zwrotu
dotacji, do dnia wptaty wl^cznie, platne na rachunek bankowy numer: 17 8543 0000
2006 6000 4257 0 0 0 1 .
§6
Tryb kontroli wykonania zadania
1. Kontrola b^dzie prowadzona na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75).
2. Na z^danie Gminy Podmiot uprawniony zobowi^zany jest do przekazywania
dodatkowych informacji dotycz^cych realizacji umowy.
3. Gmina ma prawo do kontroli wykonywania umowy, w szczeg6lnosci w zakresie
podpisanych umow z rodzicami b^dz opiekunami prawnymi oraz miesi^cznej
frekwencji dzieci, a Podmiot uprawniony zobowi^zuje s i ^ do poddania kontroli
przeprowadzanej przez Gmin^.
4. Podmiot uprawniony zobowi^zuje s i ^ do wykonania wszelkich zaieceh
pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli, w terminie 14 dni roboczych liczonych od
dnia podpisania protokolu z przeprowadzonej kontroli.
5. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidtowosci dotyczsjcych
w szczegolnosci wykazywania wi^kszej niz rzeczywista liczby dzieci obj^tych dotacja,
Podmiot uprawniony zobowi^zany jest niezwiocznie do zwrotu nienaleznie pobranej
dotacji wraz z odsetkami, jak dIa zaieglosci podatkowych liczonych od dnia otrzymania
dotacji do dnia, kiedy znajd^ s i ^ na rachunku bankowym Gminy, na rachunek
bankowy:
1) 17 8543 0000 2006 6000 4257 0001 w przypadku zwrotu srodkow w roku
kalendarzowym, w ktorym podmiot uprawniony otrzymal dotacja;
2) 17 8543 0000 2006 6000 4257 0001 w przypadku zwrotu srodkow w roku
nast^pnym po roku, w ktorym podmiot uprawniony otrzymal dotacja;
3) 17 8543 0000 2006 6000 4257 0001 do zaplaty odsetek.
§7
Rozwi^zanie umowy
1. Umowa moze zostac rozwi^zana przez Gmin^ ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) odmowy poddania s i ^ przez Podmiot uprawniony kontroli lub nieusuni^cia
w terminie zaieceh pokontrolnych,
3) w przypadku wykreslenia Podmiotu uprawnionego z rejestru ztobkow.
2. W przypadku wyst^pienia okolicznosci uniemoztiwiaj^cych realizacja niniejszej
umowy, z a ktore strony nie ponosz^ odpowiedzialnosci, umowa moze zostac
rozwi^zana przez k a z d ^ ze stron z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia dokonanym
na koniec miesi^ca kalendarzowego.
3. Gmina rozwi^zuj^c umow^, okresli kwot^ dotacji podlegajqcq zwrotowi.

§8
Postanowienia kohcowe
1. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wszelkie wqtpliwosci zwiazane z realizacja niniejszej umowy wyjasniane b^d^
wformie pisemnej.
3. Adres do korespondencji po stronie Gminy: Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29,
62- 720 Brudzew.
4. Adres do korespondencji po stronie Podmiotu uprawnionego Domowy Ztobek „Jas
i Malgosia" Matgorzata Jasihska, Kolnica 49, 62-720 Brudzew.
5. Przekazana w roku 2021 na podstawie niniejszej umowy dotacja nie powoduje
zadnych dalszych zobowi^zah finansowych Gminy w stosunku do Podmiotu
uprawnionego.
6. W sprawach nieureguiowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
7. Wszelkie spory wynikaj^ce z umowy rozstrzygnie s^d wtasciwy dIa siedziby Gminy.
8. Umowa zostaje sporzqdzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym
dIa kazdej ze stron.

...,Vf^A B R U D Z E W _

Finansowanie zaplanowano w dzial: 855 rozdzial: 85505 § 2830 budzetu Gminy
Brudzew.

