
UCHWAŁA NR XLVI/487/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. 
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 60 ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych w ten sposób, że:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ustala się wysokość dotacji udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących żłobki 
na poziomie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy Cieszyn.”;

2) w § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Ustala się wysokość dotacji udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących kluby 
dziecięce na poziomie 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy 
Cieszyn.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 4520
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