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UCHWAŁA NR XLIX/368/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. Dotacja celowa, której mowa w § 1 udzielana jest na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku lub
klubie dziecięcym prowadzonym przez uprawniony podmiot obejmujący zapewnienie dziecku opieki
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.”;
2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie Miasta Żyrardowa żłobki lub kluby dziecięce ubiegające się o przyznanie dotacji
celowej składają wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
zawierający:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;
3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym;
5) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o dotację.”;
3) Skreśla się § 5.
4) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. ust. 3. Wniosek o udzielenie miesięcznej transzy dotacji należy składać do 10 każdego miesiąca
w Urzędzie Miasta Żyrardowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”;
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5) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7. ust. 2. Podmiot, o którym mowa § 1, który kończy swoją działalność w trakcie roku budżetowego jest
zobowiązany przekazać Prezydentowi Miasta sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, za okres do dnia
zaprzestania działalności, w terminie do 10-ego dnia po zakończeniu działalności.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa:
Marcin Rosiński

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 11811

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 11811

