
Projekt 

UCHWAŁA NR …………… 

RADY GMINY W ZĘBOWICACH 

z dnia ……………….2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad 

przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie 

Miasta Opole do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice. 

Na podstawie art.18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2020 poz. 713) i art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 

lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:  

§ 1. 

Wyraża się zgodę (nie wyraża się zgody)  na zawarcie porozumienia z Miastem Opole  

w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce 

na terenie Miasta Opola do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice. 

§ 2. 

1. Przekazywanie i rozliczanie dotacji, o której mowa w § 1, będzie następowało na zasadach 

określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Opole a Gminą Zębowice.  

2. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Rada Gminy Zębowice upoważnia Wójta Gminy Zębowice do zawarcia porozumienia  

o którym mowa w § 1. 

§ 3. 

Ustala się kwotę dotacji 300 zł miesięcznie na jedno dziecko w okresie od stycznia 2021 – do 

grudnia 2021.  

§ 4. 

Porozumienie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

Uzasadnienie do uchwały :  

Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie należą do systemu oświaty i nie są objęte 

subwencją oświatową lub analogicznym, powszechnym dofinansowaniem ze środków z budżetu 

państwa. W związku z tym, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 pozostawia gminie swobodę  

w zakresie decyzji o dofinansowaniu m.in. żłobków. Brzmienie ustawy zapewnia gminie możliwość 

wyboru optymalnego rozwiązania najlepiej pasującego do aktualnych potrzeb jej mieszkańców.  

Powyższa uchwała została napisana na potrzebę odpowiedzi Prezydentowi Miasta Opola, który 

pismem z dnia 1 grudnia zwrócił się do Wójta Gminy Zębowice z zapytaniem czy gmina była by 

zainteresowana podpisaniem porozumienia międzygminnego z miastem Opole na dofinansowanie 

pobytu dziecka z terenu Gminy Zębowice w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i wskazania 

w uchwale kwoty dotacji na jedno dziecko miesięcznie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  

Nr ……………………. 

Z dnia ……………………… 

 

Projekt porozumienia  

w sprawie pokrycia kosztów dotacji celowej udzielonej przez Miasto Opole Niepublicznemu 

Żłobkowi  …………………………………………………………..w …………………………. na 

rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Zębowice, zawarte w dniu ……………………. 

pomiędzy:  

Miastem Opole, reprezentowanym przez ……………………………- Prezydenta Miasta Opola 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Opole …………………………………………………… 

a 

Gminą Zębowice, reprezentowaną przez Waldemara Czaja – Wójta Gminy Zębowice przy  

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Sajdyk.  

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

z 2020 poz. 713) i art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 326) i uchwały Nr ………………Rady Gminy Zębowice z dnia ………………….. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad 

przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie 

Miasta Opole do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice, strony uzgadniają co 

następuje:  

§ 1. Gmina Zębowice zobowiązuje się do pokrycia kosztów dotacji celowej udzielonej przez Miasto 

opole w okresie od ……………2021 r. do ………………2021 r. na dzieci będące mieszkańcami 

Gminy Zębowice uczęszczające do Niepublicznego Żłobka …………………… w Opolu.  

§ 2. 1. Gmina Zębowice będzie pokrywała koszty udzielonej dotacji celowej za dany miesiąc w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania noty wystawionej przez Miasto Opole. 

    2. Notę wystawia się w terminie do 20 bieżącego miesiąca i przesyła niezwłocznie do Gminy 

Zębowice poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail ug@zebowice.pl oraz na adres Urzędu 

Gminy, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice. 

    3. Do noty dołącza się listę dzieci, na które Miasto Opole udzieliło dotacji celowej z 

uwzględnieniem: imienia i nazwiska dziecka, daty urodzenia i miejsca zamieszkania.  

    4. Wysokość kwoty przekazanej na rzecz Miasta Opola równać się będzie iloczynowi liczby 

dzieci będących mieszkańcami Gminy Zębowice uczęszczających do Niepublicznego Żłobka 

………………………………………… w Opolu.  

    5. Podstawą wyliczenia kwoty określonej w pkt 4 jest stawka w wysokości 300 zł na jedno 

dziecko w żłobku a w miesiącu lipcu i sierpniu iloczyn dzieci faktycznie uczęszczających do 

żłobka, liczby dni obecności dzieci w żłobku i wysokości dziennej dotacji w kwocie ………. 

    6. Podstawą prawną wyliczenia dotacji jest uchwała Nr …..........Rady Gminy w Zębowicach z 

mailto:ug@zebowice.pl


dnia ……….2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w 

sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce 

na terenie Miasta Opole do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Zębowice. 

§ 3. Gmina Zębowice przekazywać będzie środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów dotacji na 

rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………… 

§ 4. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  

§ 5. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności zmian.  

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.  

§ 7. Porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, a obowiązek 

skierowania niniejszego porozumienia do publikacji jest w gestii Miasta Opola.  

§ 8. Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

………………………………………….                               …………………………………… 
          (Gmina Zębowice)                                                                     (Miasto Opole) 

  

 

 


