
Projekt Nr 21 
 
z dnia 11.02.2022r. 
 

 
UCHWAŁA NR ..../...../2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Walce w formie dotacji celowej w wysokości 3000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 
3 zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice, uczęszczającym do żłobka w Walcach. 

2. Wysokość dotacji wynosi 300,00 zł miesięcznie na dziecko. 

3. Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną 
w porozumieniu międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Walce a Gminą Krapkowice. 

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z budżetu Gminy Krapkowice na 
2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

   

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Uzasadnienie 

W związku z tym, że do żłobka samorządowego w Walcach uczęszcza jedno dziecko zamieszkałe na 
terenie Gminy Krapkowice, konieczne jest podjęcie uchwały w zakresie dofinansowania opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat. 

W uchwale Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 
udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach ustalono wysokość opłat za pobyt dziecka w Publicznym 
Żłobku w Walcach i zróżnicowano wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców dzieci zamieszkałych na 
terenie innych gmin uczęszczających do żłobka. W przypadku podpisania przez Gminę Walce porozumienia 
z innymi gminami,  opłata za żłobek dla rodzica może ulec zmniejszeniu o 300,00 zł miesięcznie. 
W związku z powyższym projekt uchwały przewiduje wysokość dotacji w wysokości 300,00 zł miesięcznie 
na dziecko.
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