
UCHWAŁA Nr XV/137/20 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 21 września 2020 r. 

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 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4  i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 568) 
Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

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

1) 300 zł na każde dziecko w wieku do lat 3 uczęszczające do żłobka i 200 zł na dziecko uczęszczające do 
klubu dziecięcego; 

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. 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. 1.   Dotacji, o której mowa w § 1 ust.1, udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 
dziecięcy. 

2. Podmiot prowadzący na obszarze Gminy Kolonowskie żłobek lub klub dziecięcy przedstawia 
Burmistrzowi Kolonowskiego, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji, wniosek zawierający: 

1) nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 

3) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, 

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

6) oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu 
dziecięcego, 

7) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 
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a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

3. Wnioski o przyznanie dotacji zgłoszone po uchwaleniu budżetu (w trakcie roku budżetowego) 
rozpatrywane będą w trybie przepisów w sprawie zmian w budżecie. 

4. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie 
wniosku, o którym mowa w ust.1. oraz zawarcie umowy  z Gminą. 

5. Burmistrzowi będzie przysługiwało prawo kontroli wykorzystania dotacji pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 2 ust.4 
wyżej wymienionej uchwały. 

§ 3. 1.   Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana podmiotowi w ciągu 5 dni po dostarczeniu 
wniosku o wypłatę dotacji, pozwalającego na jednoznaczne określenie wielkości dotacji. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 1, przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą 
obecności dzieci, podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) za dany miesiąc. 

3. Przekazanie dotacji, o której mowa w § 1, następuje pod warunkiem obecności dziecka w żłobku lub 
klubie dziecięcym przez okres przynajmniej 5 dni w miesiącu, z wyłączeniem choroby dziecka, 
udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim. 

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie 
przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez 
rodziców (opiekunów prawnych). 

5. Dotacja może być udzielona z góry w formie zaliczki do 50% przyznanej dotacji. 

6. W przypadku ogłoszenia stanu epidemii i 

1) konieczności całkowitego zamknięcia żłobka - 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 

2) w pozostałych przypadkach częściowego funkcjonowania i//lub częściowego zamknięcia żłobków i klubów 
dziecięcych - gmina przekaże dotację bez zastosowania ograniczenia z §3 ust. 3. 

§ 4. Traci moc uchwała 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 kluby dziecięce, do których 
uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/283/13 Rady Miejskiej w 
Kolonowskiem z dnia 16 grudnia 2013 r.,  Uchwałą Nr XXXVIII/316/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z 
dnia 28 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVIII/13/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 
2014 r., Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/15 
Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XV/115/16 Rady Miejskiej 
Kolonowskiego z dnia 11 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr VI/62/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 
czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. i Uchwałą 
Nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego . 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie

Rada Miejska ujednoliciła zapisy w nowej uchwale, by ta była bardziej czytelna dla mieszkańców

Dodatkowo podwyższono kwotę dotacji z 250,00 zł. na 300,00 zł. na każde dziecko uczęszczające
do żłobka oraz doprecyzowano, w jaki sposób gmina będzie dotowała żłobek w czasach całkowitego
zamknięcia i czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka.
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