
UCHWAŁA NR XIV/207/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

w Gminie Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 
45, poz. 235 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości 
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie 
Krapkowice, § 5 otrzymuje brzmienie: 

1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych w zależności od liczby 
dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy. 

2. Przekazanie dotacji nastąpi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotacja dotyczy. 

3. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji do 5 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotacja dotyczy. Do wniosku należy dołączyć listę dzieci objętych 
opieką w żłobku lub w klubie dziecięcym w danym miesiącu wraz z informacją dotyczącą miejsca zamieszkania 
dziecka oraz liczby godzin pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. 

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust.2 nie przedłoży 
wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą dzieci lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Rożałowski 
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