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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy 
Namysłów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wykreśla się ust. 4;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Dotację, o której mowa w § 1, przyznaje się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

2. Dotacja zostanie udzielona począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia 
wniosku.

3. Podmioty prowadzące żłobki zobowiązane są do niezwłocznego informowania Burmistrza 
Namysłowa o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

3) w § 4 wykreśla się ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 406, z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobki mogą otrzymywać na dziecko objęte opieką
w żłobku, dotację celową z budżetu gminy. Zapis art. 60 ust. 2 daje możliwość radzie gminy określenia wysokości,
zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, jak również określenia kategorii dzieci, na które gmina będzie
udzielała dotacji.

W związku z rozpoczęciem działalności Niepublicznego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie od dnia
1 września 2019 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Namysłów, proponuje się
wprowadzenie zmiany do uchwały, która umożliwi wcześniejsze udzielenie dotacji dla w.w. podmiotu.

Proponuje się również odstąpienie od pomniejszania dotacji z powodu nieobecności dzieci w żłobku.

Projektodawca: Burmistrz
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