
UCHWALA NR XXV/191/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

w sprawie wysokosci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiot6w prowadzllcych zlobki lub kluby dziecil,ce na
terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<:jdzie gminnym (Oz. U. z 200 I r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, r 62, poz. 558, r 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i r 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. r 172, poz. 1441
iNr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128 i r 181, poz. 1337, z2007 r. r48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i r 173, poz.
1218, z 2008 r. r 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i r 157, poz. 1241, z 2010 r. r 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, r 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, r 149, poz. 887 i Nr
217, poz. 1281 oraz z 20 12 r. poz. 567) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 201 1 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do lat
3 (Oz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastt;puje:

§ 1. 1. Okresla sit; wysokosc i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiot6w prowadz<:jcych :i:lobki lub kluby dziecit;ce na
terenie Miasta Rawa Mazowiecka, zwanej dalej dotacj<:j.

2. Ustala sit; dotacjt; udzielan<:j z budt:etu Miasta Rawa Mazowiecka dla podmiot6w prowadz<:jcych t:lobki w wysokosci
400 zl brutto miesit;cznie na kat:de dziecko objt;te opiek<:j.

3. Ustala sit; dotacjt; udzielan<:j z budt:etu Miasta Rawa Mazowiecka dla podmiot6w prowadz<:jcych kluby dziecit;ce
w wysokosci 250 zl brutto miesit;cznie na kat:de dziecko objt;te opiek<:j.

4. Ootacji udziela sit; pocz<:jwszy od dnia I maja 2013 r.

5. Ootacji udziela sit; na rok kalendarzowy, z zastrzet:eniem ust. 4.

§ 2. I. Ootacja udzielana jest na wniosek podmiotu, 0 kt6rym mowa w § lust. 1, kt6ry winien byc zlot:ony do Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka, nie p6iniej nit: do dnia 30 wrzdnia roku poprzedzaj<:jcego rok udzielenia dotacji.

2. Wz6r wniosku 0 dotacjt; stanowi zal<:jcznik do uchwaly.

3. Wniosek 0 dotacjt; na 2013 rok na1e:ly zlo:lyc w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit; Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Uchyla sit; uchwalt; Nr XXI VII 86113 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 slycznia 2013 r. w sprawie wysokosci
i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiot6w prowadz<:jcych t:lobki lub kluby dziecit;ce na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka.

§ S. Uchwala wchodzi w:lycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Ozienniku Urzt;dowym Wojew6dztwa
L6dzkiego.
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Zal,!cznik do Uchwaly Nr XXV/l91/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2013 r.

Nazwa Zlobka/Kiubu dzieci~ccgo

Adres prowadzenia ilobka/klubu t1ziecifcego

NIP REG ON

Numcr i data wydania zaswiadczcnia 0 wpisic do

reicstru zlobk6w i klub6w dzieciccycb

Wnioskowana kwota dofinansowania (dotacji) do opieki nad dziecmi w rok"
(Przv zaloieniu 100% obeCl1osci ([zied w ([al1vm miesiacu)

miesi~c ilose dzieci miesi~czna kwota dotacji dla L~czna kwota dotacji za miesi~c (wylic::ona ll'g. W::Orll: ilose d::ieci 11'lI/ieslqclI x
w miesiacu iednego dziecka (zl brutlo) II/leSleC::l1a !mora dOlacii dla iednef!o d::ieckaJ

styczen zl brutto zl bruno

luly zl brutlO zl bruno

marzec zl brutto zl brullo

k\\'leclen zl brullo zl bruno

maj zl bruno zl bruno

czerwiec zl bruno zl bruno

Iipiec zl bruno zl bruno

slerplen zl bruno zl brutto

wrzesiell zl bruno zl bruno

pazdzlernlk zl bruno zl bruuo

listopad zl bruno zl bruno

grudzlel\ zl bruuo zl brutto

l~czl\ic zl brutlo


