
UCHWAŁA NR XXV/219/21 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) Rada Miejska 
Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XV/137/20 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, który otrzymuje brzmienie jak poniżej: 

„1) 350 zł na każde dziecko w wieku do lat 3 uczęszczające do żłobka i 200 zł na dziecko uczęszczające 
do klubu dziecięcego”.. 

§ 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 . 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

Podwyższono kwotę dotacji z 300 zł na 350 zł na każde dziecko uczęszczające do żłobka. Jest to 
uzasadnione wzrostem kosztów prowadzenia żłobków/ klubów dziecięcych. Ponadto wydaje się, iż 
zwiększenie wysokości dotacji będzie skutkowało podniesieniem warunków funkcjonowania żłobka/klubu 
dziecięcego. Podjęcie niniejszej uchwały pomoże wesprzeć rodziców w procesie organizowania opieki dla 
dzieci w wieku do lat 3. 
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