
UCHWAŁA NR 222/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 grudnia 2015r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.                      
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz.1457; z 2015r. poz.1217) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. W uchwale Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.  
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie - w §1 ust.1 
kwotę „200,00 zł” zastępuje się kwotą „300,00 zł”. 
      
   §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
        §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 222/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. 
zmieniającej uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.                      
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
  

Zgodnie z  art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz.1457 ze zm.) - rada gminy określa w drodze uchwały wysokość                   
i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce. 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwałą Nr 383/2014 z dnia 22 maja 2014r. określiła 
wysokość i zasady udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie  dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie gminy ustalona została w wysokości 200 zł na każde dziecko, 
zamieszkałe na terenie gminy i miasta Jastrowie, objęte opieką. 

Projekt przedkładanej uchwały zakłada ustalenie kwoty dotacji dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie gminy na poziomie 300 zł na każde dziecko.. 

Na terenie gminy i miasta Jastrowie funkcjonuje 1 placówka zapewniająca opiekę dla 
dzieci w formie żłobka, korzystająca ze wsparcia finansowego Gminy w formie dotacji 
celowej.   

Gmina zainteresowana jest kontynuowaniem działalności przez tę placówkę, gdyż 
stanowi ona istotne uzupełnienie w skali gminy form sprawowania opieki nad dziećmi, 
zwłaszcza dla pracujących rodziców. 
  

Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne uzasadnienie faktyczne                  
i prawne.     

 
 
 
 


