
UCHWAŁA NR LI/397/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Krapkowice 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) w zw. z art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.             o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz 
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U.  z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 
w zw. z art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2022 r., 
poz. 1324 z późn. zm.) oraz w zw. z uchwałą Nr XLVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krapkowice w sprawie zasad finansowania opieki 
zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy 
Krapkowice, Rada Miejska  w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się ze środków budżetu Gminy Prószków na 2023 rok dotacji celowej dla Gminy Krapkowice 
w wysokości 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie 
opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Prószków w żłobkach znajdujących się na terenie 
Gminy Krapkowice. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej, o której mowa w § 1, oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków finansowych określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Prószków a Gminą 
Krapkowice. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Prószkowa. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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