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z dnia  21 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin 
a Miastem Opole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art.60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia między Gminą Gogolin a Miastem Opole w sprawie udzielenia 
dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci zamieszkałych 
na terenie gminy Gogolin, a uczęszczających do żłobków na terenie Miasta  Opole.

2. Zasady realizacji zadań publicznych określonych w ust. 1 zostaną ustalone w porozumieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730) Zapisy art. 60 i 60a stanowią, że rada gminy

określa wysokość i zasady rozliczania dotacji, a także kategorie dzieci, na które przyznawana będzie

dotacja. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie wysokości

i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki

lub kluby dziecięce, lub  zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin. Dotacja

przyznawana jest na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gogolin i uczęszczające do żłobków na terenie

gminy. Możliwość dotowania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, a uczęszczające do żłobków

zlokalizowanych na terenie innej gminy, wymaga wyrażenia woli przez organ ustawodawczy jednostki

samorządu terytorialnego na zawarcie porozumienia z inną jednostką. Miasto Opole zwróciło się Burmistrza

Gogolina z propozycją zawarcia porozumienia, które umożliwi przekazanie dotacji celowej

na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Gogolin uczęszczających do żłobków zlokalizowanych

na terenie Miasta Opola. Podpisanie porozumienia w praktyce oznacza mniejsze koszty pobytu dziecka

w  żłobku dla rodziców, mieszkańców Gminy Gogolin.
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