
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/445/2017 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/212/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

żłobki lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Miasta Racibórz 

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

z 2016 r., poz. 446 z póżn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie 

z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 

2016 r. poz. 5641) 

 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/212/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości 

i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub zatrudniających 

dziennego opiekuna na terenie Miasta Racibórz § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Miasto Racibórz dla 

podmiotów: 

1) prowadzących na terenie Miasta Racibórz żłobek w wysokości 300 zł na każde dziecko objęte 

opieką; 

2) zatrudniających dziennych opiekunów w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte 

opieką.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 4875



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Henryk Mainusz 
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