
UCHWAŁA NR XXI/162/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez Gminę Grodków dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Grodków na dofinansowanie do każdego 
dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym kosztów: 

1) wyżywienia dziecka w żłobku – na poziomie 3 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu, 

2) wyżywienia dziecka w klubie dziecięcym - na poziomie 2 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu, 

3) zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku tj. gry 
i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia 
manualno – plastyczne – na poziomie 13 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu, 

4) zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w klubie dziecięcym 
tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno – plastyczne – 
na poziomie 8zł za każdy dzień roboczy w miesiącu. 

§ 2. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

§ 3. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
prowadzące żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Grodkowa w terminie do dnia 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 prowadzonego przez Burmistrza Grodkowa, 

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) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianach w liczbie dzieci objętych 
opieką żłobka lub klubu dziecięcego. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołączyć należy kserokopie oświadczeń rodziców (opiekunów 
prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego. 

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie 
wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wniosek o dotację na 2013 rok winien być złożony w terminie do 30 dni, od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 
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§ 4. Dotacja w kwocie, o której mowa w § 1 będzie wypłacana za każdy dzień obecności dziecka w żłobku lub 
klubie dziecięcym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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