UCHWAŁA NR IX/61/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.) oraz 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 2019 r., poz. 409) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale NR XXII/95/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3501; z 2018 r. poz.4146; z 2019 r. poz.773)
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku, zamieszkałe
na terenie Gminy Hajnówka i innych gmin miejskich i wiejskich z którymi zostanie zawarte
porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego
w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustala się w kwocie
120 zł
miesięcznie .
2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym,
zamieszkałe na terenie Gminy Hajnówka i innych gmin miejskich i wiejskich z którymi zostanie zawarte
porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego
w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustala się w kwocie
120 zł
miesięcznie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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