
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/333/13 

RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miękinia.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 

r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3(/Dz. U. Nr 45 poz. 235 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXVII/315/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości 

i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Miękinia wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 4 ust. 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie:  

,,§ 4 ust. 2 Podmiot o którym mowa w § 2 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy z podaną 

ilością dzieci która w danym miesiącu uczęszczała do żłobka lub klubu dziecięcego, do 5 dnia następnego 

miesiąca”.  

,, § 4 ust. 4 Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust 

2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej dotacji”  

2. Zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Jakisz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 marca 2013 r.

Poz. 1635



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/333/13   

Rady Gminy Miękinia  z dnia 28 lutego 2013 r.  

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ MIESIĘCZNEJ TRANSZY  

Proszę o przekazanie transzy dotacji za miesiąc …………………………roku…………….  

1. Liczba dzieci uczęszczających do żłobka / klubu dziecięcego w miesiącu  

………………… wynosiła………………….  
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