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z dnia  14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie 
żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz.1875) oraz art.2 pkt 3a i art.22b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1952), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/318/16 Rady Miejskiej Orzesze z  15 grudnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi 
w wieku do lat 3 , wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku ukończenia przez dziecko 3 lat w okresie od stycznia do sierpnia roku 
kalendarzowego, na który przyznaje się świadczenie, "Dofinansowanie żłobkowe" przysługuje 
do 31 sierpnia tego roku kalendarzowego.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przyznawane jest na okres od 1 stycznia 2018r. 
do 31 sierpnia 2018r., jednak nie dłużej niż:

a) na okres sprawowania opieki nad dzieckiem przez placówki zgodnie z zawartą 
umową,

b) do ukończenia przez dziecko 3. roku życia (z uwzględnieniem § 2 pkt 2a), a w 
przypadku gdy dziecku odmówiono przyjęcia do przedszkola na terenie miasta - do 
ukończenia przez dziecko 4 roku życia.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Świadczenie „Dofinansowanie żłobkowe” przekazywane jest na wskazany we wniosku 
rachunek bankowy w terminie nie później niż do ostatniego dnia miesiąca.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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