
Projekt

z dnia  18 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2021 r.

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

dziennych na terenie Gminy Gogolin

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 Gogolinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/323/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin, wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dotacje celowe, mogą zostać przyznane na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy w wysokości 
i 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 60 ust. 1, 2 i 3  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021
r. poz. 75) w dniu 30 listopada 2020 r. Rada Miejska w Gogolinie podjęła uchwałę w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin.
Uchwała ta określa, że dotacja będzie przyznawana dla żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów
zatrudniających dziennych opiekunów, prowadzących działalność na terenie Gminy Gogolin, które sprawują
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałymi na trenie Gminy Gogolin.
W uchwale została określona kwota dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy
Gogolin, przyznawana na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy objęte opieką żłobka, w wysokości
500 zł/miesiąc, jak również kwoty dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce
i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Gogolin odpowiednio w wysokości 150 zł i 100
zł/miesiac.
Podjęta uchwała dopuszcza możliwość przyznania dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie innej
gminy w wysokości wskazanej w uchwale, 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.
Ze względu na różnicę w kwotach dotacji udzielanych przez gminy zawierające porozumienia z Gminą
Gogolin konieczne jest wprowadzenie zmiany w treści § 1 ust. 4 podjętej uchwały na następującą:
Dotacje celowe mogą zostać przyznane na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy w wysokości i
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.
Zmiana ta zabezpieczy Gminę Gogolin przed koniecznością pokrywania różnicy pomiędzy dotacją jaką
otrzymała z określonej Gminy, a kwotą dotacji określoną w uchwale.
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