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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

uchylająca uchwałę 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. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/379/2022 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. 

§ 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 

 
Podjęta przez Radę Gminy Świerczów Uchwała Nr XXXV/379/2022 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 określa 

kwotę refundacji w wysokości 400 zł. Pismem nr ESZ.3032.25.2022.AK z dnia 05.12.2022 r. Burmistrz 

Namysłowa nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego uwzględniającego w/w 

kwotę, cyt.: "... zawarcie powyższego porozumienia nie jest możliwe... oraz ...Zasady przyznawania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Namysłów zostały unormowane 

w Uchwale Nr 862/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2814, zm. z 2019 poz. 2849). Zgodnie z zapisami powyższej uchwały 

Gmina Namysłów udziela dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki zlokalizowane na 

terenie Gminy Namysłów w wysokości 300 zł miesięczne na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w 

tym na zamieszkałe w innej gminie po uprzednim zawarciu porozumienia międzygminnego....". 

Wnioskowana przez Wójta Gminy Świerczów i podjęta przez Radę Gminy Świerczów zwiększona 

kwota dotacji do kwoty 400 zł nie uzyskała akceptacji Gminy Namysłów. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest uchylenie przedmiotowej uchwały.  

 
 

Sporządził: Iwona Wilczyńska 
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