
UCHWAŁA NR XXXI/253/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/209/16  Rady Gminy w Będzinie  z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach  oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446; poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935)                            
i art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy                                      
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984 ze 
zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się brzmienie Załącznika do Uchwały Nr XXVI/209/16  Rady Gminy w Będzinie z dnia                   
29 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach  oraz nadania mu statutu , 
poprzez dodanie w Rozdziale 6 § 7 ust.2  punktu 7  o treści:"Opłaty, o której mowa w §7 pkt. 6 nie ponosi się 
w okresie zamknięcia Żłobka z powodu przerwy wakacyjnej lub przyczyn losowych. Jeżeli okres zamknięcia 
Żłobka jest krótszy, niż okres, za który należy się opłata, opłatę ponosi się w stosunku proporcjonalnym."

§ 2. 

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXVI/209/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2016 roku                 
w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach oraz nadania mu statutu, opublikowanej  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  dnia 31 stycznia 2017 r. pod                     
poz. 505, pozostają bez zmian.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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