
 

 

UCHWAŁA NR IV/29/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki  

lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U  

z 2018 r. poz. 603 ze zm.), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości 

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

obszarze Miasta i Gminy Pleszew, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew podmiotom 

prowadzącym żłobki w kwocie 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, 

zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto i Gminę Pleszew podmiotom 

prowadzącym kluby dziecięce w kwocie 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie 

dziecięcym, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew.”; 

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacja, o której mowa w §2, przekazywana będzie w miesięcznych transzach, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie 

odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia, na podstawie przedstawionej organowi 

dotującemu informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, wg stanu na 

pierwszy dzień miesiąca.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Adela Grala-Kałużna 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 1137
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