UCHWAŁA NR XXXIII/441/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 września 2021 r.
zmieniająca Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 60 ust. 2 i 3 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.), po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 922) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dotację celową udzielaną z budżetu Gminy Toszek na organizację opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w wysokości:
1) 500,00 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku na miesiąc kalendarzowy;
2) 100,00 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym na miesiąc kalendarzowy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 60 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., dalej: „u.o.d.”) podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.o.d., prowadzące
żłobek lub klub dziecięcy, albo zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymywać na dziecko objęte
opieką w żłobku lub klubie dziecięcym przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu danej jednostki
samorządu terytorialnego. Określenie wysokości dotacji, zasad ustalania oraz sposób jej rozliczania, w tym
kategorie dzieci, na które przekazywana jest dotacja należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego.
Niniejsza uchwała zmieniająca Uchwałę XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia
2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 922)
zakłada zmniejszenie od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokości dotacji na organizację opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki do 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte
opieką w żłobku (zmniejszenie o 200,00 zł w stosunku do wcześniej obowiązującej kwoty).
Należy zaznaczyć, że dotacja celowa z budżetu Gminy Toszek na organizację opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3, dla podmiotów prowadzących żłobki na każde dziecko objęte opieką w żłobku na miesiąc
kalendarzowy w wysokości 500,00 zł (a więc po zmniejszeniu) w dalszym ciągu będzie najwyższym
dofinansowaniem w powiecie gliwickim i jedną z wyższych kwot w województwie śląskim. Przed zmianą
Gmina Toszek dopłacała do sytemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 blisko 70% kosztów opieki (nie
licząc wyżywienia). Wdrożenie przedmiotowej zmiany zakłada wsparcie finansowe rodziców w wysokości
50% kosztów opieki nad dziećmi w żłobku (bez wyżywienia) według stanu na dzień przedłożenia projektu
niniejszej uchwały. Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek na organizację opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj.
100,00 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym na miesiąc kalendarzowy.
Toszecki samorząd sukcesywnie podejmuje działania inwestycyjne oraz rozpoczyna kolejne (nowe)
przedsięwzięcia (projekty), których realizacja wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Celem
zapewnienia ich prawidłowej realizacji konieczne jest

zapewnienie odpowiedniej wysokości środków

budżetowych na rok następny - 2022, w którym kontynuowanych będzie kilka dużych przedsięwzięć
inwestycyjnych wymagających znaczących nakładów finansowych. Dodatkowo zmiana przepisów
prawnych spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (np. z
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), jak również spowoduje wzrost kosztów bieżącej
działalności gminy (np. wzrost cen).
Biorąc pod uwagę zasadę oszczędności, gospodarności i efektywności zasadnym jest zmniejszenie
wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie
żłobka.
Przedmiotowa uchwała została poddana konsultacjom społecznym na zasadach określonych w
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Uchwale Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmienionej Uchwałą nr
XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w okresie od dnia 10 września 2021 r. do
dnia 17 września 2021 r.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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