
UCHWAŁA NR 460/2014
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia  28 sierpnia 2014r.

zmieniająca  uchwałę  Nr 383/2014  Rady  Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 22 maja 2014r.
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379), art.60 ust.2
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r.
poz.1457)

 - Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r. 
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących  żłobki  lub  kluby  dziecięce  na  terenie  gminy  i  miasta  Jastrowie
wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust.1 skreśla się zwrot „do lat trzech”;
2) w §1 ust.2 skreśla się zwrot „do lat trzech”;
3) §3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacja  celowa  przeznaczona  jest  na  sprawowanie  opieki  nad  dzieckiem
do lat 3 uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego, do ukończenia roku
szkolnego,  w  którym  dziecko  ukończy  3  rok  życia  lub w  przypadku
gdy  niemożliwe  lub  utrudnione  jest  objęcie  dziecka  wychowaniem
przedszkolnym - 4 rok życia.”

4) §5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Podmiot, o którym mowa w § 1, przedkłada wniosek według załącznika nr  2

           do uchwały  o  wypłatę  miesięcznej  kwoty dotacji  w terminie  do  5  dnia
następnego miesiąca.” 

                                     
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

       §3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr  460/2014 Rady Miejskiej  w Jastrowiu  z  dnia  28 sierpnia  2014r.
zmieniającej uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących  żłobki  lub  kluby  dziecięce  na  terenie  gminy  i  miasta  Jastrowie.
Zgodnie  z  przepisem  art.60  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  4  lutego  2011r.  o  opiece
nad  dziećmi  do  lat  3  (Dz.  U. z  2013r.  poz.1457)  -  żłobki  oraz  kluby  dziecięce
prowadzone przez podmioty wymienione w art.8 ust.1 ustawy mogą otrzymać dotację
celową  na  każde  dziecko  z  budżetu  gminy.  Wysokość  i  zasady  ustalania
oraz  rozliczania  dotacji  celowej  dla  podmiotów  prowadzących  żłobki  lub  kluby
dziecięce określa rada gminy w drodze uchwały.  W związku z powyższym podjęcie
niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.


