
 

 

UCHWAŁA NR LII/330/14 

RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 17 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr L/311/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Gminy Łagiewniki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2013r. Nr 594) i art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. 

Dz.U. z 2013poz. 1457 )Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr L/311/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

Gminy Łagiewniki wprowadza się następujące zmiany: 

1) paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Podmioty o których mowa w ust. 1 ubiegające się o przyznanie dotacji celowej przedstawiają 

wniosek w terminie określonym w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3”; 

2) w paragrafie 3 ust. 2 i ust. 3 ulegają wykreśleniu. 

3) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Dotacja o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wypłacana jest z dołu do 20 dnia każdego 

następnego miesiąca po miesiącu objętym dotacją. 

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa do Wójta Gminy Łagiewniki w terminie do 

dnia 5 każdego miesiąca informację o liczbie dzieci objętych opieką danego podmiotu w miesiącu 

poprzednim. 

3. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej 

półrocznego i rocznego rozliczania na warunkach określonych w umowie. Rozliczenie wykorzystania 

dotacji podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy przekazuje Wójtowi Gminy Łagiewniki 

w terminie do dnia 20 lipca- za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 31 stycznia 

następnego roku po roku udzielenie dotacji – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, gdy 

żłobek lub klub dziecięcy kończy swą działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia 

otrzymania ostatniej raty dotacji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 czerwca 2014 r.

Poz. 2848



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

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki: 

M. Łaskarzewska 
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