
UCHWAŁA NR 25.200.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku 
w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 
3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn.zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 10.089.2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad 
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie 
Gminy Krzepice wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Krzepice, ustala się na 
poziomie 400,00 zł. miesięcznie na dziecko objęte opieką żłobka, w tym również na dziecko zamieszkałe na 
terenie innej gminy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie
określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych
prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice w § 3 określono wysokość dotacji celowej z budżetu
gminy na dziecko objęte opieką w żłobku zamieszkałe na terenie gminy Krzepice. Dotacja może
przysługiwać także na dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Krzepice, pod warunkiem podpisania
porozumienia pomiędzy Gminą Krzepice a gminą, której mieszkańcem jest dziecko.

W związku z wnioskiem Komisji wspólnej na posiedzeniu z dnia 2 grudnia 2020r. zwiększa się
wysokość dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki określonych
w § 3 w/w uchwały.
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