UCHWAŁA NR XIX/244/20
RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie Gminy Dopiewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„W przypadku czasowego zamknięcia żłobka lub klubu dziecięcego w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, miesięczna dotacja celowa
przysługuje również pomimo nie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2.”.
§ 2. W § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„W przypadku czasowego zamknięcia żłobka lub klubu dziecięcego w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotacja, o której mowa w §
1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci
zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy –
w terminie 7 dni od daty przedłożenia przez podmiot, o którym mowa w § 1 prawidłowo
wypełnionych dokumentów wskazanych poniżej. W takim przypadku podmiot, o którym mowa
w § 1, przedkłada do końca miesiąca: informację o liczbie dzieci zapisanych do żłobka / klubu
dziecięcego wraz z wnioskiem o wypłatę miesięcznej transzy dotacji oraz rozliczenie zaliczki
na dotację za miesiąc poprzedni.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dopiewo
Leszek Nowaczyk
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UZASADNIENIE

Gmina Dopiewo wypłaca dotacje do funkcjonowania prywatnych i publicznych przedszkoli oraz
żłobków i klubów dziecięcych. Miesięcznie kwota dotacji na dziecko dla przedszkoli prywatnych i
publicznych wynosi odpowiednio 996,15 zł i 747,12 zł, a dla żłobków i klubów dziecięcych
wynosi odpowiednio 200 zł i 100 zł. Obecne regulacje prawne i uchwały Rady Gminy Dopiewo
powodują, że w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dotacje do wszystkich przedszkoli są
wypłacane. Uchwała nr XIX/159/11 wraz z późniejszymi jej zmianami nie przewiduje wypłaty
dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych, w sytuacji kiedy są one czasowo zamknięte z powodu
pandemii koronowirusa SARS-CoV-2.
Przedkładana zmiana uchwały nr XIX/159/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku pozwala wypłacić
dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych, również w czasie ich czasowego zamknięcia w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19. Jej przyjęcie zrównuje
prawa właścicieli żłobków i klubów dziecięcych z właścicielami przedszkoli prywatnych i
publicznych oraz będzie przeciwdziałało ryzyku ich likwidacji. Likwidacja żłobków i klubów
dziecięcych byłaby niekorzystana, bowiem po okresie zamknięcia z powodu pandemii podmioty te
powinny służyć dalej mieszkańcom Gminy Dopiewo (w marcu 2020 w żłobkach było 208 dzieci, a
w klubach dziecięcych 25 dzieci).
W świetle powyższej argumentacji przyjęcie niniejszej uznajemy za zasadne.
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