
Projekt nr 16 
 
z dnia 08.04.2021r 
 

 
UCHWAŁA NR XXIV/……./2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów 

prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 60 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Krapkowice dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Krapkowice w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką w żłobku zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Krapkowice dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice w wysokości 450,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte 
opieką w klubie dziecięcym zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. 

3. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów zatrudniających dziennego opiekuna 
na terenie Gminy Krapkowice lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek 
na terenie Gminy Krapkowice w wysokości 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe 
na terenie Gminy Krapkowice. 

§ 2. 1.  Dotacja celowa może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy, 
po uprzednim zawarciu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej 
dziecku w żłobku. 

2. Upoważnia się Burmistrza Krapkowic do zawierania porozumień, o których mowa w ust. 1. 

3. Dotacja celowa na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy będzie udzielana z uwzględnieniem 
zapisów porozumienia, o którym mowa w ust.1. 

§ 3. 1.  Dotacja celowa w danym roku jest udzielana na podstawie pisemnego wniosku podmiotu 
prowadzącego na terenie Gminy Krapkowice żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna 
albo dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek. 

2. Ramowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

§ 4. Dotację przekazuje się w ratach miesięcznych, na podstawie składanej Burmistrzowi Krapkowic 
informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych w danym miesiącu opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna wraz z wykazem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice oraz dzieci 
zamieszkałych na obszarze innych gmin, z którymi Gmina Krapkowice podpisała porozumienie, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 5. 1.  Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, a także podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 
albo dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek otrzymujący dotację z budżetu Gminy 
Krapkowice sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku 
następującego po roku udzielenia dotacji. 

2. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna 
albo dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek otrzymujący dotację z budżetu Gminy 
Krapkowice, kończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, powiadamia Burmistrza Krapkowic 
o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
działalności, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności. 
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§ 6. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczania i kontroli jej wykorzystania, ustala się 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Krapkowice, a podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy lub 
zatrudniającym dziennego opiekuna albo dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 8. Tracą moc:  

1) uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2052), 

2) uchwała nr XXVI/309/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 695), 

3) uchwała nr XXXIX/454/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 561), 

4) uchwała nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 167). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od 1 czerwca 2021 r.  

 

  
 

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXIV/……./2021 

Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

 

 

…………………………………..  

          (pieczęć podmiotu) 

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w roku ……………. 

 

 

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna albo 

imię i nazwisko oraz adres dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek * 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

2. Nazwa i siedziba żłobka, klubu dziecięcego lub miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*  

 

…………………………………………………………………………………………………………....  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

3. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego lub opieką dziennego 

opiekuna* …………………… 

 

 

 

 

 

…………………………                                                  ……………………………………………  

   (miejscowość i data)                                                           (podpis osoby prowadzącej  

                                                                                                żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego 

                                                                                                dziennego opiekuna albo dziennego   

                                                                                                opiekuna prowadzącego działalność  

                                                                                                na własny rachunek)  

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienie

W dniu 02.11.2020 r. oraz w dniu 16.12.2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach
i Burmistrza Krapkowic wpłynęły wnioski złożone przez podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy
Krapkowice: Żłobek „Bajkowa Kraina” w Krapkowicach, Żłobek „Kraina Skrzatów” w Krapkowicach
oraz Żłobek „Świat do 3 lat” w Krapkowicach. Podmioty prowadzące żłobki wnioskowały o podniesienie
kwoty dotacji na dzieci objęte opieką w żłobku z uwagi na trudną sytuację w kraju związaną z epidemią
COVID-19 oraz wzrost kosztów utrzymania placówek żłobkowych.

Zgodnie ze zmianą w dniu 21 czerwca 2018 r. 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, podmioty
prowadzące żłobki otrzymują z budżetu gminy dotację w wysokości 450,00 zł miesięcznie na każde dziecko
objęte opieką w placówce żłobkowej.

W celu zabezpieczenia potrzeb lokalnej społeczności w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 zaproponowano zwiększenie kwoty dotacji miesięcznej do 500,00 zł. Zmiana wysokości dotacji
pozwoli zapewnić funkcjonowanie żłobków w Gminie Krapkowice.

Żłobki wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pozwalają pogodzić pracę zawodową
z obowiązkami rodzinnymi. Zwiększenie kwoty dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki jest konieczne
ze wzlędu na zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
oraz zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej.

W związku z licznymi zmianami 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, w celu zapewnienia przejrzystości
i czytelności aktu prawa miejscowego, proponuje się podjęcie nowej uchwały w sprawie wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub
zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny
rachunek na terenie Gminy Krapkowice.
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