
Uchwała Nr LVIII/455/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na 

terenie Gminy Ostróda w roku 2023 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 

Na podstawie art. 60 ust. 2 i 3 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.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dotacja celowa udzielana z budżetu gminy podmiotom prowadzącym na terenie Gminy Ostróda  
w roku 2023 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wynosi na każde dziecko w okresie  
od stycznia do grudnia 2023 r.: 

1) 150 zł dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki; 

2) 100 zł dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce; 

3) 50 zł dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na każde objęte opieką dziecko pełnosprawne, 
niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki zamieszkałe na terenie Gminy Ostróda. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dziecko będące mieszkańcem innej 
gminy pod warunkiem, że gmina, której mieszkańcem jest dziecko, zawrze z Gminą Ostróda porozumienie 
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej tym dzieciom w placówkach wymienionych w ust. 1. 

§ 2. Określa się następujące zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej: 

1) dotacji udziela się  na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w § 1 ust.1, 

2) wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci 
objętych opieką w danym miesiącu i odpowiedniej stawki określonej w § 1ust. 1. 

§ 3. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty i kontroli wykorzystania, zostaną ustalone w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Ostróda  a podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/348/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy 
Ostróda w roku 2022 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. 
z 2021 r. poz.4826). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
 
 

Janusz Sadowski 
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