UCHWAŁA NR XII.110.2019
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 17 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/302/13 w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zmianami
z 2019 r. poz. 60 i poz. 730) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/302/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia
wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 34 ze zmianą z 2019 r. poz. 9007)
po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. 1. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Złotów.
2. Dotacja może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy po uprzednim zawarciu
przez Gminę Miasto Złotów z tą gminą porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku
lub klubie dziecięcym dziecku z terenu tej gminy.
3. Dotacja na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy będzie udzielana z uwzględnieniem zapisów
porozumienia, o którym mowa w ust. 2.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Wojtuń

Id: GWQAE-QRWRT-FIAXL-UKSHB-ZKZKI. Podpisany

Strona 1

