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Uchwała Nr XLVIII/359/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad 
finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania 
w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Popielów. 

2. Środki związane z realizacją porozumienia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Popielów 
w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko z terenu Gminy Popielów objęte opieką. 

§ 2.  

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Popielów do żłobka na obszarze Gminy Dobrzeń 
Wielki występuje konieczność uregulowania zasad finansowania zapewnienia im opieki żłobkowej. 

Określenie zasad nastąpi w formie porozumienia. 

Wysokość finasowania pozostaje na tym samym poziomie jaki przysługuje podmiotom prowadzącym 
opiekę nad dziećmi na terenie Gminy Popielów, określonej w uchwale Nr XXX/210/2013 Rady Gminy 
Popielów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Popielów tj. 200 zł. 
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