
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Łubniany 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz.994), art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz.603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 1.1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Łubniany dla podmiotów 

prowadzących na terenie Gminy Łubniany: 

1) żłobki – w wysokości 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w tym również na 

dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany 

2) kluby dziecięce – w wysokości 250,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, w 

tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z mocą od 1 marca 2019 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Ryszard  Buchta  
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                                                                      UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r. 

poz.603 ze zm. ) , rada gminy ustala wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej. W projekcie  

uchwały zmieniającej Uchwałę z dnia 26 marca 2018 r uległa podwyższeniu kwota miesięczna dotacji na jedno 

dziecko w żłobku – do kwoty 400,00 zł. Zmiana powyższa obowiązywałaby od 1.03.2019 r. 
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