
ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2021 
BURMISTRZA TOSZKA 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej 
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. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 2 pkt 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.) w związku z Uchwałą 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. 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza Toszka konsultacje społeczne 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 w celu zebrania uwag i opinii 
o projekcie uchwały zmieniającej 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, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 10 września 2021 r., a termin 
zakończenia na dzień 17 września 2021 r. 

§ 3. Konsultacje społeczne skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek. 

§ 4. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie zgłaszania uwag i opinii na 
„Formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały zmieniającej 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”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 1 należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 13:00: 

1) pisemnie do siedziby Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława 
Chrobrego 2, 44-180 Toszek; 

2) drogą elektroniczną na adres: umtoszek@toszek.pl. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Toszka 
 
 

Grzegorz Kupczyk 
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Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia .................... 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, 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) 600,00 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.207.2021

Burmistrza Toszka

z dnia 8 września 2021 r.
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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 600,00 zł miesięcznie na każde 

dziecko objęte opieką (zmniejszenie o 100,00 zł). Biorąc pod uwagę zasadę oszczędności, 

gospodarności i efektywności oraz liczbę planowanych w 2022 r. inwestycji zasadnym jest zmniejszenie 

wysokości dotacji celowej poprzez jej dostosowanie do stawek obowiązujących w innych gminach 

województwa śląskiego (największa kwota dotacji wynosi 600,00 zł, średnia arytmetyczna wynosi 

300,00 zł).   

Przedmiotowa uchwała została poddana konsultacjom społecznym na zasadach określonych w 

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 

........................... r. do dnia ...................................... . 

 Mając na uwadze powyższe,  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII  

do projektu uchwały zmieniającej 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 

 

1. Informacje o zgłaszającym1 

Pełna nazwa organizacji/ 
podmiotu  

 

Adres siedziby 
organizacji/podmiotu  

 

 

2. Zgłaszane uwagi i opinie 

L.p. 
Wskazanie zapisu w projekcie uchwały,  

do którego odnosi się uwaga/opinia 
(rozdział/paragraf/ustęp/punkt/strona) 

Propozycja zmiany / proponowane 
zmienione brzmienie zapisu 

   

   

   

 

3. Dodatkowe uwagi i opinie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                        
                                                    …………….…….…………………………… 

                      / podpis osoby uprawnionej  
                                                                                                                                       do reprezentacji organizacji/podmiotu/ 

 
1 Konieczne jest wypełnienie punktu 1  

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.207.2021

Burmistrza Toszka

z dnia 8 września 2021 r.
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