
UCHWAŁA NR XXXI/242/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktow normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (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 w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 
2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Mszczonów (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 235, poz. 8260), uwzględniający 
zmiany wprowadzone uchwałą Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów  (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r., poz. 
2426). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów, zgodnie 
z brzmieniem  załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w §1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Mszczonowie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.mszczonow.pl. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/242/13 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Mszczonów. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktow normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 
XVI/126/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów (Dz.Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 235, poz. 8260), zmieniony uchwałą Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów  (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 
marca 2012 r., poz. 2426) 

- zgodnie z brzmieniem zalącznika do niniejszego obwieszczenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Rady Miejskiej 

w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 

lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów. 

Uchwała Nr XVI/126/11 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 19 grudnia 2011 r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 w wieku do lat 
3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
prowadzące na terenie Gminy Mszczonów żłobki lub kluby dziecięce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235), mogą ubiegać się o dotację celową 
z budżetu gminy na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałymi na terenie Gminy 
Mszczonów. 

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku, ustala się w kwocie 200,00 zł 
miesięcznie. 

3. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, ustala się 
w kwocie 100,00 zł miesięcznie. 

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 
1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego 
w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie. 

2. Dotacji, o której mowa w w § 1 udziela się począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 roku. 

3. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce skladają wniosek o udzielenie dotacji, 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

4. Termin określony w ust. 3 nie dotyczy wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012, które muszą być złożone 
do dnia 30 marca 2012 r. 

§ 3. 1. Wniosek, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 powinien zawierać: 

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz datę i numer wpisu do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Gminę Mszczonów, 

2) adres żłobka lub klubu dziecięcego, 

3) informację o planowanej liczbie dzieci w wieku do lat 3, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu 
dziecięcego, 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach danych okreslonych w pkt 1-4. 

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 15 dnia 
następnego miesiąca, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego 
w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy. 
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2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą 
dzieci objętych opieką w miesiącu poprzednim. 

3. Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, o której mowa w ust. 
2 powinna być zgodna z listą dzieci obecnych oraz zapisanych w dzienniku zajęć, umowami zawartymi pomiędzy 
podmiotem, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka oraz 
oświadczeniami rodziców o miejscu zamieszkania dziecka na terenie Gminy Mszczonów. 

4.1) (skreślony). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski 

1) przez § 1 uchwały Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniającej  uchwałę w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Mszczonów (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r., poz. 2426), który wszedł w życie z dniem 26 marca 
2012 r.
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