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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad 
finansowania w 2023 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Świerczów 

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1324 z późn. zm.1) ) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2023 
roku opieki zapewnianej dzieciom z terenu Gminy Świerczów w żłobkach na terenie Gminy Namysłów. 

2. Środki związane z realizacją porozumienia zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Świerczów 
w wysokości 400 zł miesięcznie za czas pobytu w żlobkach na terenie Gminy Namysłów, każdego dziecka 
zamieszkałego w Gminie Świerczów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1383. 
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UZASADNIENIE 

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje gminie możliwość zawarcia porozumienia 
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom na terenie innej gminy – 
art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 
75 z późn. zm.). Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą 
Namysłów, wskutek czego Gmina Świerczów przekazywać będzie dotację dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Namysłów, do których uczęszczają dzieci stale zamieszkałe 
na terenie Gminy Świerczów. Biorąc pod uwagę wzrost cen oraz wzrost opłat za czas pobytu 
dziecka w żłobku, planuje się zwiększenie kwoty dotacji do 400,00 zł. 
 

 

Sporządził: Iwona Wilczyńska 
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