
UCHWAŁA NR IV/23/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/536/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm) w związku z art. 60 ust. 2 w zw. 
Z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieki do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018r. poz. 603 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/536/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust. 2. O dotację celową na każde dziecko objęte opieką w żłobku niepublicznym na terenie 
Gminy Miejskiej Kościerzyna mogą ubiegać się podmioty niepubliczne, które posiadają wpis w rejestrze 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Miasta Kościerzyna, które złożyły 
wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała podelga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz
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Uzasadnienie

W związku z Uchwałą Nr 171/g116/D/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia
29 października 2018r. stwierdzającą nieważność uchwały Nr LXVII/536/18 Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzynie w roku
2019 w części § 1 ust. 2 w zakresie słów „w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego przyznanie
dotacji” postanowiono zmienić w tym zakresie w/w uchwałę.
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