
UCHWAŁA Nr XIII/119/20 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 18 maja 2020 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) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. z 2020 r., poz. 326) uchwala się co następuje: 

§ 1. W § 4 uchwały nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26.03.2012 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) 
dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu jak poniżej: "6. W przypadku ogłoszenia stanu epidemii, który to stan 
spowoduje konieczność całkowitego zamknięcia żłobka bądź pozwoli na jego funkcjonowanie jedynie w 
ograniczonym zakresie z powodu odgórnie wprowadzonych obostrzeń lub wytycznych, które spowodują 
możliwość przyjęcia mniejszej liczby dzieci i tym samym uniemożliwi spełnienie warunków do uzyskania 
przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy pełnej kwoty dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 - 3 
uchwały, Gmina przekaże dotację celową w kwocie 155,- zł. miesięcznie na każde dziecko, na które do tej pory 
przekazywała dotację zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 – 3 uchwały. Dotacja, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, będzie wypłacana przez okres zamknięcia żłobka lub klubu dziecięcego z powodu ogłoszenia 
stanu epidemii, jak również w okresie, w którym jego funkcjonowanie z powodu ogłoszonego stanu epidemii 
będzie ograniczone, aż do momentu spełnienia warunków do uzyskania pełnej kwoty dotacji, o której mowa w 
§ 1 ust. 1 - 3 uchwały. Natomiast jeżeli do otwarcia żłobka lub klubu dziecięcego z powodu odwołania stanu 
epidemii dojdzie w trakcie miesiąca, dotacja za dany miesiąc zostanie wypłacona proporcjonalnie do liczby dni, 
w których żłobek lub klub dziecięcy był zamknięty bądź funkcjonował w ograniczonym zakresie”. "7. Dotacja, 
o której mowa w ust. 6, zostanie wypłacona jedynie w przypadku, jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub 
dziecięcy, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie nie otrzyma pełnej dotacji celowej, o 
której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 - 3 uchwały bądź otrzyma ją w kwocie pomniejszonej, zależnej od liczby dzieci 
uczęszczających do żłobka z powodu wprowadzonych obostrzeń”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 

Id: 0AE7D77E-57AB-463E-85C3-CF4E1380DF7E. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Ograniczenie związane z epidemią dotknęły również działalność prowadzoną przez żłobki.

Gmina, poprzez uchwałę, chce zapewnić funkcjonowanie żłobka w okresie ograniczenia prowadzenia
tego typu działalności. Dlatego też planuje się kontynuowanie wypłaty dotacji w czasie trwania epidemii:

- Za dzieci, na które wypłacano dotację, ale w zmniejszonej kwocie, tzn. 155 zł na dziecko.

- Za dzieci, które będą korzystać ze żłobka w czasie epidemii, we wcześniej ustalonej wysokości.

Jeśli zakończenie epidemii nastąpi w trakcie miesiąca, to wypłata dotacji ustalonej dla okresu epidemii,
będzie wypłacona proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu.
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