
Projekt

z dnia  16 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze 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. z 2013r. poz. 1457) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości 
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice 
wprowadza się zmianę, polegającą na nadaniu § 1 następującego brzmienia:

„1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Krapkowice dla podmiotów prowadzących 
żłobki na obszarze Gminy Krapkowice w wysokości 350,00 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Krapkowice dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce na obszarze Gminy Krapkowice w wysokości 200,00 zł na każde dziecko objęte opieką 
w klubie dziecięcym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

W celu zabezpieczenia potrzeb lokalnej społeczności w zakresie organizacji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 proponuje się zmianę w uchwale dotyczącej wysokości i zasad ustalania dotacji celowej

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Krapkowice.

Żłobki wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pozwalają pogodzić pracę zawodową

z obowiązkami rodzinnymi, dzieciom zapewniają możliwość uczenia się poprzez zabawę.

W uchwale wprowadza się zmianę polegającą na objęciu dotacją wszystkich dzieci objętych opieką

w żłobku. Powyższa zmiana zgodna jest z zapisem art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm.), który stanowi, że podmioty prowadzące żłobek

lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację

celową z budżetu gminy.

Dotacja otrzymywana przez podmioty prowadzące żłobki przeznaczana jest na zapewnienie

dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia

opiekunów oraz na zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków

domowych.
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