
 
 

ANEKS NR 1 
do Porozumienia (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 477) z dnia 14 styczna 2021 r. 

w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Krzepice Niepublicznemu 
Żłobkowi na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Przystajń 

zawarte w dniu 11 maja 2021 roku pomiędzy: 

Gminą Krzepice, reprezentowaną przez: Krystiana Kotynię  –  Burmistrza Krzepic przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Anny Mońka, 

a  

Gminą Przystajń reprezentowaną przez Henryka Macha – Wójta Gminy Przystajń, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Aliny Piśniak 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) oraz zgodnie z § 2 pkt. 1 uchwały nr 10/089/2019 Rady Miejskiej 
w Krzepicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice (Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego poz. 6483) oraz uchwały 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 r. w sprawie 
określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 2060) strony  uzgodniły, 
co następuje: 

§ 1. W porozumieniu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej 
przez Gminę Krzepice Niepublicznemu Żłobkowi na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Przystajń, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2.5 otrzymuje brzmienie: „Podstawą wyliczenia kwoty określonej w ust. 4 jest stawka w wysokości 
400zł na jedno dziecko w żłobku miesięcznie. 

2. § 2.6 otrzymuje brzmienie: „Podstawa prawną wyliczenia dotacji jest 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 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 
dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.05.2021 r. 

§ 3. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian. 

§ 4. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego Porozumienia. 

§ 5. 1. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

2. Obowiązek skierowania niniejszego aneksu do publikacji spoczywa na Gminie Krzepice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 3477



§ 6. Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

   

  

Burmistrz Krzepic 
 
 

Krystian Kotynia 

Wójt Gminy Przystajń 
 
 

Henryk Mach 
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