UCHWAŁA Nr 653
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 739 Rady Miasta Konina z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz
zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku
z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 739 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Konina (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z dnia 10 marca 2014 r., poz. 1534) zmienia się treść
§ 2 i nadaje następujące brzmienie:
1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów
prowadzących żłobki w kwocie 400,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką
w żłobku.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów
prowadzących kluby dziecięce w kwocie 150,00 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką
w klubie dziecięcym.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Konin dla podmiotów
zatrudniających dziennych opiekunów w kwocie 100,00 zł miesięcznie na dziecko objęte
opieką przez opiekuna dziennego.
4. Dotacja o której mowa w ust. 1, 2 i 3 może zostać przyznana, również na dzieci
zamieszkałe na terenie innej gminy po zawarciu porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego
opiekuna na terenie Konina.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych od stycznia 2018 r.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 653
Rady Miasta Konina
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 739 Rady Miasta Konina z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych
opiekunów na terenie Miasta Konina.

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która wprowadziła zmiany w ustawie
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428 ze zm.). Na mocy tej
ustawy został zmieniony art. 60 ust 1, który otrzymał brzmienie „Podmioty prowadzące
żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko
objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową
z budżetu gminy”. Ustawa ta wprowadza, również nowe (oczekiwane przez gminy) zapisy
mówiące o tym, że dotacja może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie
innej gminy niż gmina przyznająca dotację po zawarciu porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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