
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/123/19 

RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/565/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  

z dnia 20 lutego 2014 r., w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki 

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

z 2019 r., poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409; zm.: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 60 i poz. 730) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LIII/565/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 20 lutego 2014 r., 

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pro-

wadzące żłobki na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki mogą otrzymać dotację celową na każde dziecko 

w wieku 1-3 lat objęte opieką żłobkową zamieszkałe na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.”; 

2) w § 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów z deklaracją zapisu dziecka do żłobka, w przypadku 

składania wniosku po raz pierwszy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. 

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

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Aleksandrowie Łódzkim 

 

 

Małgorzata Grabarczyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 7236
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