
UCHWAŁA NR VII/67/19
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO

z dnia 16 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie

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.) i art. 60 ust. 2 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. §1 uchwały Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do 
których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2053) 
otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się miesięczną stawkę dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 
dziecięcy na terenie gminy, w następującej wysokości:

1) 250 zł na każde dziecko w wieku do lat 3;

2) 735 zł na każde dziecko w wieku do lat 4 w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte podczas 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej na terenie Gminy Kolonowskie, a któremu gmina ma obowiązek zapewnić 
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego;

3) 735 zł na każde dziecko w wieku do lat 3, które wychowywane jest przez samotnego rodzica / 
opiekuna prawnego w rodzinie wielodzietnej, z tym że pod pojęciem samotne wychowywanie 
dziecka rozumie się wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)); pod pojęciem 
wielodzietność rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)); pod pojęciem dziecko 
rozumie się wyłącznie osoby do ukończenia 18 roku życia (art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)).

2. Kwoty wymienione w ustępie 1 ulegają zmniejszeniu o jedną drugą kwoty pozyskanej przez 
podmiot dotacji.

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 udziela się pod warunkiem zapewnienia opieki dzieciom w dniach 
roboczych od poniedziałku do piątku w minimalnym wymiarze:

1) 8 godzin dziennie w żłobku;

2) 5 godzin dziennie w klubie dziecięcym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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