
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/434/17 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie wysokości i zasad ustalania  

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz 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 2016 r. poz. 157) 

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

gminy Kolbuszowa wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa”; 

2) po § 5 Uchwały dodaje się § 5A w brzmieniu: 

„§ 5. § 5A Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy otrzymujący dotację, o której mowa  

w § 1, zobowiązany jest do przedstawienia gminie rozliczenia przekazanej dotacji celowej, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 10 stycznia następnego roku 

budżetowego.”; 

3) załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r.
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