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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork 

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 póź. zm.)  w związku z art.60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( 
Dz.U z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Kluczbork wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 
zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami 
edukacji w żłobku – na poziomie 500 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na 
terenie Gminy Kluczbork.”; 

2) w §1 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dotacją celową mogą zostać objęte dzieci z terenu innej gminy, której są mieszkańcami, po 
uprzednim podpisaniu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki 
zapewnionej dzieciom w żłokach i klubach dziecięcych.”; 

3) w §3. ust 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. wysokość dotacji w miesiącu lipcu i sierpniu stanowi iloczyn liczby dzieci faktycznie 
uczęszczających do żłobka, liczby dni obecności dzieci w żłobku i wysokości dziennej dotacji w kwocie 
23 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie

Niepubliczne Żłobki działające na terenie Gminy Kluczbork złożyły do Burmistrza Miasta Kluczborka
wnioski o podwyższenie kwoty dotacji celowej, jaką Gmina Kluczbork przyznaje na dziecko w podjętej
uchwale nr LI/513/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kluczbork.

Po wnikliwej analizie Gmina Kluczbork uznała za zasadne zwiększenie stawki na dziecko
kwotę 500 zł (pięćset zł) na każde dziecko uczęszczające do Niepublicznego Żłobka.

Decyzję Gminy uzasadnia fakt potrzeby wspierania omawianych placówek, gdyż wzrosły koszty ich
prowadzenia, w szczególności związane ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych.
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