UCHWAŁA Nľ XLDí368/I7
RADY MIASTA

ŻynĺRoowł

z dnia 30 listopacla2017

ľ.

zmieniająca uchwałę Nľ XLVIIIl34slt7 Rady Miasta Żyľardowa z dnia26 paździeľnika
2017 r. w spľawie wysokościi zasad ustalania oraz roz|iczania dotacji celowej dla

podmiotów pľowadzących żłobkilub kluby dziecięce na teľenie Miasta Żyrardowa
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząclzie
gminnym

(Dz.U' z2017 r.poz.

1875) w

związkuzaľt.60 ust.2 ustawy zdnia 4lutego

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz' U. z 2016 r. poz. I57, z pőżn. zm.)
uchwala się, co następuje:

$1.

W uchwale Nr XLVilIl34slI7 Rady Miasta Żyrardowa Z dnia 26 pażđzienl'ka2017 t.
w spľawie wysokości i zasad ustalania oraz ľozllczania dotacji celowej dla podrniotów
prowadzących złobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyraľdowa wpľowadza się
następujące zmiany:

l).

$ 3. otrzymuje następujące bľzmienie:

,, $ 3.Dotacja celowa, któľej mowa w $ 1 udzielanajest na dofinansowanie opieki nad
dzieć,mi w żłobkulub klubie dziecięcym prowadzonym pÍZeZ uprawniony podmiot
obejrrrujący zapewnienie dziecku opieki w waľunkaclr bytowych zbliŻonyclr do warunków

clomowych; Zagwarantowanie dziecku właŚciwej opieki pielęgnacyjnej oraz eclukacyjrrej'

pÍZeZ prowadzenie zajęc zabawowych

z

elementami eclukacji'

z

uwzg|ęclnieniern

indywidualnych potľzeb dziecka.''

2). $ 4. otrzymuje następtrjące bľzmienie:

,, $ 4. osoby ťlzyczne lub osoby prawne oraz jednostki organlzacyjne nie posiadające
osobowościprawnej prowadzące na terelrie Miasta Żyrardowa żłobkilub kluby dziecięce
ubiegające się o przyznanie dotacji celowej składają wniosek o udzielenie dotacji, którego
wzóľ stanowí załącznik Nľ 1 do nirriejszej uchwały zawierający:

1) nazwę lub irnię i rrazwisko otaz

2)

adres podmiotu prowadzącego żłobeklub

nazwę i siedzibę żłobkalub klubu clziecięcego;

klub dziecięcy,

3) numeľ i datę zaświadczeniao wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcyclr;
4) liczbę dzieci, które mają byó objęte opieką w żłobkulub klubie dziecięcym;
5) nazwę i numeľ rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o dotację.''
3). Skľeślasię $

5

4). $ 6.ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,, $ 6. ust. 3. Wniosek o udzielenie miesięcznej tľanszy dotacji naleŻy składaó do 10 każdego

miesiąca w IJtzędzie Miasta Żytatdowa,'$Izőr wniosku stanowi załącznik nľ 2 do niniejszej
uchwały.''

5). $ 7. ust. 2 otľzymuje następujące brzmienie:

,, $ 7. ust. 2' Podmiot, o któľym mowa $ 1, który kończy swoją działalnośćw trakcie roku

budżetowego

jest zobowiązany

mowa w ust. I,

za

ptzekazać, Prezydentowi Miasta sprawozdanie,

o

którym

okres do dnia zaprzestania działalności,w teľminie do 10-ego dnia

po zakonczeniu đziałalności'''

$2.
Wykonanie uchwały powieľza się Pľezydentowi Miasta Żyrardowa'
$3.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.

PRZEWODNI CzĄCY

RADY M

FDOWA

iítski

ZaŁącznlkNr I
do Uchwały Nľ XLIX1368117
Rady MiastaŻyrardowa
z dnia 30 listopacla2)lT r.
(pieczęć, podmiotu)

Prezydent Miasta Zy rar d,ow a

WNIOSEK o PRZYZNANIE DoTACJI ZBUDŻETU MIASTA żYRARDoWA
NA ROK
Nazwa lub imię i nazwisko oraz ađrespodmiotu prowadzącego ŻłobeW klub dziecięcy*

2'

Nazwa i siedziba Żłobkalklubu dziecięcego*

3.

Numeľ i đatazaświadczęnia o wpisie do ľejestru żłobków i klubów dziecięcych

4'

Planowana Iiczba đzieciobjętych opieką w danym ľoku (Liczba dzieci

nie moze być wyŻszaniŻ

wpisana w rejestľze żłobków i klubÓw dziecięcych)

5'

Nazwa

i

numer ľachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o dotację

Nazwa Banku.

Nľ rachunku

(miejscowość i data)

*

N iepotrzebne skľeśIić

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

PRZEWODNI CzĄCY

RADY

iŕl,ski

clo

ZałącznikNr 2
Uchwały Nľ XLIX13681117
Rady MiastaŻytaĺdowa
z dnia 30 listopada2017 r.

(pieczęć, podmiotu)

Pľezydent Mĺasta Zy rardow a

Wniosek o udzielenĺe miesĺęcznej tľanszy dotacji

1. Nazwa lub imię i nazwisko

oľaz adľes podmiotu prowadzącego ŻłobeV klub dziecięcy*

2.

Nazwa i siedziba żłobkalklubtr dziecięcego*

3,

Liczba dziecl zapisanych wg stanu na ostatni dzień miesiąca popľzedniego

4.

Liczba dzieci objętych opieką wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego

oświadczam,Że wszystkie podane we wniosku infoľmacje są zgodne z aktualnym stanem
pľawnym i faktycznym

(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

PRZEWODNI CZĄCY

RADY M
*

Rosiíl,ski
Niepotrzebne sl<ľeślić

o

