
UCHWAŁA NR XLV/563/2021 

RADY MIASTA KNURÓW 

 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. 
w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie 
Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 
75 ze zm.) oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

 

 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

 

§ 1. W uchwale nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów 

prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, 

na które przyznawana jest dotacja wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja przysługuje na dziecko, które ukończyło 1 rok życia, jest objęte opieką 
w żłobku lub klubie dziecięcym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie 
i którego przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych mieszka na terenie 
Gminy Knurów i wykazało Gminę Knurów jako miejsce zamieszkania w deklaracji na 
podatek dochodowy od osób fizycznych złożonej za poprzedni rok podatkowy lub za 
rok podatkowy, w którym dotacja ma zostać przyznana, co zostanie wykazane 
zaświadczeniem wystawionym przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Gliwicach.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Na dziecko spełniające warunki, o których mowa w § 3 ustala się kwotę dotacji 

udzielanej dla podmiotów prowadzących: 

1) żłobki – w wysokości 300 zł miesięcznie; 

2) kluby dziecięce – w wysokości 200 zł miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KNURÓW 

(-) Tomasz Rzepa 


