
 

 

UCHWAŁA NR L/296/2017 

RADY GMINY LEŻAJSK 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka dla którego  

organem prowadzącym jest Gmina Leżajsk oraz nadania mu statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  

U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1)

) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.
2)

) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 157) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/266/2017 Rady Gminy Leżajsk z  28 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Leżajsk oraz nadania mu statutu , wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Z dniem 01 września 2017r. tworzy się Żłobek w Brzózie Królewskiej pod nazwą "Leśny Domek" 

zwany dalej „Żłobkiem”, w formie gminnej jednostki budżetowej. 

2. Prace organizacyjne i wydatki związane z utworzeniem żłobka rozpoczną się z dniem 01 sierpnia 2017r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Kazimierz Krawiec 

 

                                                      
1) 

Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935. 
2) 

Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 2770
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