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Szanowny Pan

Bernard Strzoda

Paewodniczqcy Rady Miejskiej

Czerwionka - Leszczyny

lnterpelacia

W sprawie przynr6cenia dotacji celowej dla podmiotow prowadzqcych Kluby

Dziecigce i Ziobki

Szanowny Panie Przewodniczqcy,

w imieniu wta5cicieli Klub6w Dzieciqcych iZtobk6w dziatajqcych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zwracamy sig z uprzejmq pro6bq o
przywr6cenie dotacji celowej kt6ra zostala uchwalona 12 grudnia 2012

r.(uchwala nr fiNl/33tllLz) i p62niej zostala przeniesiona na grupy
popoludniowe w przedszkolach od 1 stycznia 2O17r. Dzialajqce Kluby Dzieciqce

i Zlobki na terenie naszej gminy sq jedynymi podmiotami kt6re 5wiadczq opiekg
nad dziedmi od 20 tygodnia (2lobek) do lat trzech. Przykladowo w Rybniku

dotacja celowa wynosi 62Dzl,w Zorach 40021 na dziecko w ilobku i 20021 w
klubie. Rodzice korzystajqcy z uslug ww. podmiot6w rnog4 kontynuowai pracq

zawodowQ, co r6wnie2 pozytywnie wplywa na budiet gminy.
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Dotvczv: dotacii dla podmiot6w prowadzacvch 2lobki i klubv dzieciece

W odpowiedzi na lnterpelacjq z dnia 04.09.2019 r. (data wplywu do

kancelarii Urzgdu 05.09.2019 r.) informujq, iz udzielanie dotacji celowej
podmiotom, dzialajqcych na podstawie ustawy o opiece nad dziedmi do lat 3,

ma charakter fakultatywny. Ustawa ta w przepisie art. 60 ust. 1 wskazuje
jedynie krqg podmiot6w, ktore moga ubiegad siq o pzyznanie dotacji, jezeli
gmina zdecyduje siq na udzielenie takiej dotacji.

Pragnq nadmieni6, iz ww. dotacja na terenie Gminy i Miasta Czenryionka-

Leszczyny nie jest wyplacana od roku 2017.

Jednocze6nie informujq, 2e ze wzglqdu na kontynuacjq wdrazania Reformy

O6wiaty w roku 201912020 w bud2ecie gminy nie przewiduje siq Srodkow

finansowych na wyplatq dotacji celowej dla klub6w dzieciqcych i 2lobk6W'.
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