PROJEKT
UCHWAŁA NR …….. 2018
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 9 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. 2011r., Nr 45 poz. 235 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dla
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wysokości 250 złotych na
każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką, będące mieszkańcem
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji
celowej określa Rada Miasta w drodze uchwały na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Podjęcie uchwały zapewni rodzicom większą dostępność do działających na terenie GolubiaDobrzynia niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki. Zwiększenie dotacji na dziecko objęte opieką
w żłobku ma na celu zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców. Powracający na rynek pracy
rodzice będą mieć większą możliwość skorzystania z zastępczej formy opieki nad dzieckiem w postaci
żłobków, co powinno ułatwić im podejmowanie decyzji o powrocie do pracy.
W Golubiu-Dobrzyniu powstały niepubliczne placówki dysponujące miejscami dla dzieci w
żłobku, zwiększenie dotacji pozwoli rodzicom na udźwigniecie większych, niż w przypadku klubów
dziecięcych, kosztów pobytu dzieci w tych placówkach.
W związku z faktem, że Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie prowadzi żłobka publicznego, podjęcie
niniejszej uchwały jest tym bardziej zasadne.
Projekt opracowała Komisja Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

