
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 

finansowania  opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz.994), w związku z art.60a 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. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania 

opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w 2018 roku w Niepublicznym Żłobku „Pod Rozbrykanym 

Kucykiem” w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 

Łubniany w wysokości ustalonej  miesięcznej dotacji z budżetu Gminy Łubniany dla żłobków działających w 

Gminie Łubniany. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Ryszard  Buchta  
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                                                                      UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 60a 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. ), istnieje możliwość zawierania porozumień w sprawie zasad finansowania  opieki zapewnianej w 

żłobkach , klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu innej gminy, niż gmina dotująca 

dane żłobki na swoim terenie. Do żłobka „ Pod Rozbrykanym Kucykiem” w Gminie Dobrzeń Wielki uczęszcza ok. 

4 dzieci z Gminy Łubniany. Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń 

Wielki w sprawie finansowania kosztów dzieci z Gminy Łubniany objętych opieką w żłobku w Gminie Dobrzeń 

Wielki. 
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