
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/960/17 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

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

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446; poz. 1579; poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 730; poz. 935) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157; Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/969/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2013 r.   w sprawie wysokości 

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

terenie miasta Krosna wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 należy składać w terminie do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Wnioski o przyznanie dotacji dla 

nowoutworzonych placówek lub oddziałów można składać najpóźniej w terminie do 30 dni przez 

uruchomieniem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Dotacja, o której mowa w § 1 ustalana jest na rok kalendarzowy, a w przypadku 

nowoutworzonych placówek lub oddziałów może być ustalona na okres od dnia rozpoczęcia 

funkcjonowania do końca grudnia danego roku i przekazywana będzie w okresach miesięcznych do dnia 

20 każdego miesiąca.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Krosna 

 

 

Zbigniew Kubit 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 lipca 2017 r.

Poz. 2494
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