
                                                                                                                /projekt/ 

 

UCHWAŁA NR       /    /2019   

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania                    

oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki           

na terenie Gminy Opatów  

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                         

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 60 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3            

(Dz.U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale  NR XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 

2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów 

wprowadza się następującą zmianę: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielonej przez gminę 

dla podmiotów prowadzących żłobek w kwocie 150 zł na każde dziecko objęte 

opieką  w wieku do lat 3, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy 

Opatów, korzystające z opieki w żłobku.” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

 

 
Projektodawca: 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Osoba przedstawiająca projekt uchwały w imieniu Projektodawcy: 

Sekretarz Gminy Opatów 



                                                                                                                 /projekt/ 

Uzasadnienie 

 

do uchwały NR       /    /2019   

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów  
 

 

 

 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku - o opiece nad dziećmi          

w wieku do lat 3, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy (jednostki 

samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne          

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać      

na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową      

z budżetu gminy. 

Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi 

przebywającymi w niepublicznych żłobkach. Dotacja celowa może być 

przyznana podmiotom prowadzącym żłobek na dofinansowanie zadań 

określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech                               

tj. sprawowanie opieki nad dzieckiem, prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych z wyłączeniem wydatków związanych                    

z wyżywieniem i  wydatków poniesionych na remonty i inwestycje. Dotacja może 

być przyznawana podmiotom wpisanym do rejestru żłobków prowadzonego 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

Obecnie na terenie Gminy Opatów funkcjonuje Niepubliczny Żłobek prowadzony 

przez Stowarzyszenie „Nasze Kobylany”, który  zapewnia 25 miejsc dla dzieci 

w wieku do lat 3.  

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.           

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie udzielania dotacji celowej          

dla podmiotów prowadzących opiekę nad dzieckiem w formie żłobków.                  

W projekcie budżetu na rok 2020 zostały zaplanowane środki finansowe                    

z przeznaczeniem  na udzielenie dotacji uprawnionemu podmiotowi w wysokości 

określonej w projekcie uchwały. 
 .  
  
 
 

 

 

Opracowała: B.Bara 


