
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki 
w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej dzieciom z Miasta Opola 

w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 60a ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 
poz. 650) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 
finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Miasta Opola w 2018 roku w Niepublicznym 
Żłobku „Pod Rozbrykanym Kucykiem” w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej 4.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały zabezpieczone 
w budżecie Miasta Opola w wysokości 400 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe 
w Mieście Opolu i objęte opieką Niepublicznego Żłobka „Pod Rozbrykanym Kucykiem” 
w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej 4.
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do zawarcia porozumienia, o którym mowa     
w § 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnianej
dzieciom z Miasta Opola w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Nowelizacja 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.) wprowadziła nowy zapis umożliwiający zawieranie
porozumień pomiędzy gminami w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku
dzieciom z terenu innej gminy. Gminy, na mocy podpisanego porozumienia, mogą
współuczestniczyć w finansowaniu pobytu dzieci z terenu gminy w żłobkach na terenie innej
gminy. W przypadku, gdy gmina nie zdecyduje się na podpisanie porozumienia, to rodzice
dzieci uczęszczających do żłobka poza miejscem swojego zamieszkania ponoszą 100%
odpłatności.

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwałą Nr XLI/334/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki ustaliła, iż dotacja celowa w wysokości 400 zł
miesięcznie od dnia 1 czerwca 2018 roku przekazywana będzie Niepublicznemu Żłobkowi
„Pod Rozbrykanym Kucykiem” w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej 4 wyłącznie na
dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

W związku z powyższym, zarówno Gmina Dobrzeń Wielki, jak i rodzice dzieci z Miasta
Opola objętych opieką żłobka w Dobrzeniu Wielkim zwrócili się z prośbą do Prezydenta
Miasta Opola o zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad
finansowania opieki ich dzieciom, tj. 6 dzieciom w miesiącach czerwiec-sierpień oraz
7 dzieciom w miesiącach wrzesień-grudzień 2018 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przekazał Prezydentowi Miasta Opola do podpisu
projekt porozumienia w sprawie zasad finansowania dzieci z Miasta Opola w ww. placówce
na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (400 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe
w Mieście Opolu).

Miasto Opole przekazuje miesięczne dotacje niepublicznym podmiotom prowadzącym żłobki
na terenie Miasta Opola. Dlatego też, ze względu na równe traktowanie wszystkich swoich
mieszkańców, uzasadnionym jest przekazanie dotacji także na dzieci – mieszkańców Miasta
Opola – które uczęszczają do żłobka na terenie innej gminy.

Podjęcie uchwały spowoduje skutki finansowe dla budżetu Miasta Opola w wysokości
18.400 zł (6 dzieci x 3 miesiące x 400 zł + 7 dzieci x 4 miesiące x 400 zł).
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