
 

 

UCHWAŁA NR 105/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

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

 dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. 

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) oraz 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 216/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości 

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

terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (zm. uchwałą nr 26/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 lutego 

2016 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa Prezydentowi Miasta Przemyśla w terminie do 

5 dnia każdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 15 grudnia miesięczną informację o liczbie 

dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

2. Dotacja, o której mowa w § 1 jest przekazywana z dołu, w miesięcznych transzach w wysokości 

stanowiącej iloczyn liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym oraz kwoty dotacji. 

3. Dotacja za miesiące styczeń – listopad jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub 

dziecięcy w terminie do 30 dni od daty przedłożenia informacji, o której mowa w ust.1. 

4. Dotacja za miesiąc grudzień jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy 

w terminie do 31 grudnia po przedłożeniu informacji, o której mowa w ust.1.; 

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

 

Ewa Sawicka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lipca 2019 r.

Poz. 3748



Załącznik do Uchwały Nr 105/2019 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 Załącznik nr 3 do uchwały nr 216/2015 

 Rady Miejskiej w Przemyślu 

 z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

 

 

………………………………….. 

(pieczęć podmiotu) 

 

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na dzieci objęte opieką 

w żłobku / klubie dziecięcym* w roku …………………………. 

 

Dotacja przyznana ….………………………….. zł. 

Dotacja wykorzystana ………………………… zł. 

Zestawienie faktur (rachunków): 

 

Lp. 
Numer dokumentu 

księgowego 
Data wystawienia dokumentu 

księgowego 
Przeznaczenie dotacji 

(opisowo) 
Kwota 

(zł) 

Z tego ze środków 
pochodzących z dotacji 

(zł) 
Data zapłaty 

 
 

1. 

   

   

 

2. 

   

   

Razem: 
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