
Projekt

z dnia  06.02.2018 r.

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

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy 
Krapkowice w wysokości ........... zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy 
Krapkowice objęte opieką w żłobku.”;

2) zmienia się § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na obszarze 
Gminy Krapkowice w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy 
Krapkowice objęte opieką w klubie dziecięcym.”;

3) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Dotacje celowe, w wysokości określonej w ust. 2-3 mogą zostać przyznane na dzieci zamieszkałe 
na terenie innej gminy na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 60a ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

6. Upoważnia się Burmistrza Krapkowic do zawierania porozumień, o których mowa w art.60a 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicach 
ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157 z późn.zm.). Zmianie uległ art. 60 ww. ustawy
dotyczący zasad udzielania podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce dotacji celowej na dzieci
objęte opieką żłobkową. Zgodnie z nowymi przepisami uchwała rady gminy może określać kategorie dzieci,
na które przyznawana jest dotacja. W uchwale może zostać określone, że dotacja może zostać przyznana
również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację. Ponadto gminy mogą
zawierać porozumienia w sprawie zasad finasowania opieki żłobkowej.

W związku z powyższym zaproponowano zmianę uchwały.
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