
UCHWAŁA NR XXVII/212/2012 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budŜetu Gminy Miasta Lipna na 
rok 2013 dla podmiotów prowadzących Ŝłobki na terenie Miasta Lipna. 

 
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do   

lat 3 ( Dz. U Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz.764, Nr 171 poz.1016) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Podmioty prowadzące Ŝłobki na terenie Miasta Lipna mogą ubiegać się              
o dotację celową z budŜetu Miasta. 
2. Ustala się dotację celową dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Lipna Ŝłobki  
na rok 2013 w wysokości 300 zł miesięcznie na kaŜde objęte opieką dziecko, które  
zamieszkuje  i jest zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miasta Lipna. 

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2013 jest funkcjonowanie Ŝłobka wpisanego do 
rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Lipna w dniu 
wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały i złoŜenie wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.  

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 
przez Ŝłobki. 
2. Dotacji udziela się pod warunkiem zapewnienia opieki nad dzieckiem przez podmiot 
prowadzący  Ŝłobki  w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie. 

§ 4. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostaną w stosownych 
umowach zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Lipna a podmiotami prowadzącymi 
Ŝłobki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia           
1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodnicząca Rady 

Maria Turska 

 

 



 
 

Załącznik do uchwały 
Nr XXVII/212/2012                      
Rady Miejskiej w Lipnie              
z dnia 19 grudnia 2012 roku 

 
 
………………………………………….. 

( piecz ęć Ŝłobka ) 
       Lipno, dnia ……………………….. 

 
 
 

WNIOSEK 
 

o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy 2013  
 

1. Nazwa organu prowadz ącego Ŝłobek  
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Nazwa i siedziba Ŝłobka 

…………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Numer i data wydania za świadczenia o wpisie do rejestru Ŝłobków i klubów 

dzieci ęcych 

………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Planowana liczna dzieci obj ętych opiek ą w 2013 roku:………………….. 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma by ć przekazywana dotacja: 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………............................ 

            

                                      …..………………………………….. 

                                        ( Pieczątka i podpis wnioskodawcy) 


