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UCHWAŁA NR XXIX.308.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.

poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 r., poz. 157, poz. 60 i poz. 1428) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na

terenie Gminy Biała miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku i zamieszkałe na terenie Gminy Biała:

1) 200 zł na dziecko objęte opieką w żłobku do 5 godzin dziennie;

2) 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku 6 i więcej godzin dziennie.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby

dziecięce na terenie Gminy Biała za okres miesiąca w wysokości 100 zł na dziecko objęte opieką w klubie

dziecięcym i zamieszkałe na terenie Gminy Biała.

§ 2. 1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Białej w terminie do

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4) planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

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

6) oświadczenia rodziców (w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) z deklaracją liczby

godzin pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

§ 3. 1. Dotacja o której mowa w §1 przekazywana będzie z dołu, w transzach miesięcznych w terminie do

15 dnia miesiąca na rachunek wskazany, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 uchwały. Dotacja za grudzień będzie

przekazywana zaliczkowo z góry do 15 grudnia.

2. Podstawę wypłaty miesięcznej dotacji stanowi wniosek podmiotu zawierający informację o faktycznej

liczbie dzieci korzystającej z opieki w żłobku lub klubie dziecięcym oraz czasie ich przebywania, wraz z listą

obecności dzieci podpisaną przez rodziców (w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

składany w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu dotowanym.

3. Dotacja nie będzie wypłacona w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym przez

okres miesiąca dotowanego.
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4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następnego, po roku,

w którym dotacja została udzielona.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX.246.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub

kluby dziecięce w Gminie Biała (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1206)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego i wchodzi w życie po

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: 06DE0446-CBEC-4B58-83E5-C8EB90DA57E2. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

W nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz.157 ze zm.) wprowadzono szereg zmian m.in. rozszerzono zakres podmiotów mogących zakładać żłobki,

kluby dziecięce i zatrudniać dziennych opiekunów. Ponadto zmieniono zapisy dotyczące warunków lokalowych

w żłobkach - zniesiono obowiązek posiadania co najmniej dwóch pomieszczeń co istotnie wpłynęło na ilość miejsc
w placówkach. W Niepublicznym Żłobku „eMisiowo" w Białej w związku ze zmianami przepisów ilość miejsc do
dyspozycji dzieci wzrosła z 10 do 17. Ponadto zmieniły się wymogi w zakresie personelu, wyżywienia i uprawnień
rodziców.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ww. ustawy podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz mogą otrzymać

na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.

Nowelizacja ustawy daje możliwość radzie gminy określenia nie tylko wysokości i zasad ustalania oraz

rozliczania dotacji celowej, ale także wybrania kategorii dzieci, na które gmina będzie jej udzielać. Zniesiony

został zapis, który nakazywał gminie udzielać dotację na „każde” dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie

dziecięcym.

Mając na uwadze powyższe zmiany Burmistrz Białej wystosował do sąsiednich gmin zapytanie o wyrażenie

gotowości do ewentualnego współfinansowania pobytu dzieci będących mieszkańcami tych gmin w żłobku

korzystającym z dotacji udzielanej przez gminę Biała. Niestety nie wszystkie samorządy wyraziły zainteresowanie
wspólnym finansowaniem pobytu dzieci w żłobku dotowanym z budżetu gminy Biała.

W związku z tym, proponuje się przyznać dotację na dziecko, które jest mieszkańcem gminy Biała w celu

zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom naszej gminy.

Przedstawiona propozycja jest uzasadniona względami społecznymi. Proponowane w uchwale rozwiązanie

będzie korzystne dla mieszkańców gminy Biała i przyczyni się do zwiększenia dostępności opieki dla dzieci do lat

3, ochrony budżetów domowych młodych rodzin oraz szansy powrotu rodziców na rynek pracy, co uzasadnia
potrzebę jej przyjęcia.

Biała 27.02.2018 r.

Opracowała: Jadwiga Małota

Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych
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