
 

 

UCHWAŁA NR XII/143/19 

RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy, pełniących funkcję dziennego opiekuna  

lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Polkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 i 1309) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 409, 60 i 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie wysokości oraz zasad ustalania 

i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy, pełniących funkcję 

dziennego opiekuna lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. 

Doln. poz. 4835) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2  otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 w celu otrzymania dotacji zobowiązane są złożyć  

do Burmistrza Polkowic wniosek o przyznanie dotacji zawierający: 

1) nazwę podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennych opiekunów 

albo imię i nazwisko dziennego opiekuna; 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsce sprawowania opieki przez dziennych 

opiekunów; 

3) numer i datę wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub Wykazu Dziennych Opiekunów 

prowadzonego przez Burmistrza Polkowic; 

4) ogólną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna; 

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach danych zawartych 

w pkt 1 - 5. ”; 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego, dotacji udziela się od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w liczbie części proporcjonalnej do liczby 

miesięcy prowadzenia działalności w roku budżetowym.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5107



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Rozmysłowski 
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