
UCHWAŁA NR XXVII/249/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  Rady Gminy Santok nr II/4/2018 z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

terenie gminy Santok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 60 ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/4/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 roku  sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 
gminy Santok wprowadza się następujące zmiany: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wysokość dotacji celowej, o której mowa w §1 niniejszej uchwały 
na kwotę w wysokości 120 złotych na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Santok, objęte opieką 
w żłobku lub klubie dziecięcym. 

2. Dotacji celowej, o której mowa w §1 udziela się na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 
2021 roku.". 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.
Dz.U. 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce (osoby fizyczne,
osoby nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową
z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla ww. podmiotów określa
rada gminy w drodze uchwały na podstawie art. 60 ust 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym proponuje się, aby dotacja była przyznawana w takim samym zakresie jak
dotychczas, tzn. na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, które jest mieszkańcem gminy
Santok. Następstwem podjęcia uchwały będzie wsparcie rodziców w procesie organizowania opieki dla
dzieci. Obecnie na terenie Gminy Santok funkcjonuje jeden prywatny klub dziecięcy w miejscowości
Wawrów, który świadczy opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że udzielenie przez Gminę dotacji celowej podmiotom prowadzącym
żłobki i kluby dziecięce nie ma charakteru obligatoryjnego - co oznacza, że Gmina może, ale nie musi
podejmować uchwały w przedmiocie wsparcia finansowego podmiotom niepublicznym działającym we
wskazanym powyżej obszarze. Podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy na 2021 r.
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