
UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 9 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 
z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust 2 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650 i 1629) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 6831) 
§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rozpoczęcie działalności Żłobka nastąpi z dniem 31 stycznia 2019 roku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „MALUCH+" 2018 w ramach, którego Gmina Łask złożyła wniosek o udzielenie dofinansowanie
na utworzenie miejsc opieki w Żłobku Gminnym, który brzmi, że zakończenie zadania polegającego
na utworzeniu nowych miejsc opieki w ramach modułu 1 i 3 należy rozumieć jako dzień dokonania
wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów,
który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019r. przy czym wykorzystanie środków z dotacji/Fundusz
Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018r. Natomiast zapis
w umowie określa, że w przypadku, gdy utworzone z udziałem dotacji miejsca opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 nie zostaną udostępnione dzieciom do dnia 31 stycznia 2019r. przekazana dotacja na
utworzenie tych miejsc podlega zwrotowi do budżetu państwa, na zasadach określonych w art.169
ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej
termin rozpoczęcia działalności Żłobka z 01 lutego br. na 31 stycznia br. termin ten będzie
równoznaczny z udostępnieniem miejsc w placówce .
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