
UCHWAŁA NR V/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 

Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i 
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kietrz, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Dotacje z budżetu Gminy Kietrz są udzielane dla podmiotów prowadzących na 
terenie Gminy Kietrz żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka objętego opieką – 
na zasadach wynikających z niniejszej uchwały”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji udzielanej przez Gminę Kietrz dla podmiotów 
prowadzących żłobki w wysokości 450 zł na każde dziecko objęte opieką, zamieszkujące na terenie Gminy 
Kietrz.

2. Dotacja, o której mowa w postanowieniu ust. 1 może być udzielona na dzieci zamieszkałe na terenie 
innych gmin, pod warunkiem wcześniejszego zawarcia przez gminę miejsca zamieszkania dziecka, 
porozumienia z Gminą Kietrz, w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom w żłobku.

3. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych umowach 
zawartych pomiędzy Gminą Kietrz, a podmiotami prowadzącymi żłobki.

4. Dotacja wypłacana będzie w miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia danego 
miesiąca.

5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego podmiot prowadzący zobowiązany jest 
powiadomić Burmistrza Kietrza stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku 
bankowego.”;

3) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r.          w sprawie 
wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy 
Kietrz, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 grudnia 2018 r.                 w 
sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Gminy Kietrz pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/56/2019

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Informacja o liczbie dzieci

................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(nazwa i adres prowadzącego żłobek)

…............................................................................................................................................................

(nazwa i adres siedziby żłobka)

Liczba dzieci objętych opieką w żłobku w miesiącu............................................................................., w tym:

1. ….. dzieci, zamieszkujących Gminę Kietrz;

2. .…. dzieci, zamieszkujących poza Gminą Kietrz:

L.p. Imię i nazwisko dziecka Adres zamieszkania Gmina

............................................................................................................................
(data, pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego żłobek)
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