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anial9$.*n(łuo ż0I9 r.

dla podmiotów prowadzących żłobki
w sprawie
"-- pr[yznaw^nia dotacji 9el9w9j
oa terenie Gminy Wasilków,

l- "

gminnYm (Dz, U, z20l9 r''
8 marca 1990 r. o samoruądzie
zdnia
ustawy
Na
xvvtu.ttg $łM|9j,tĘ w.Wasilkowię z dnia 28 listopada
poz.506, zm. poz, 13Ń;,Góe,isrsii o"tinuty
oraz rozliczaniajotu.3i..ro*ej dla Podmiotów ProwadzącYch
2OI9 r.w sprawie *vr"L"s.i izasaó ustabń
Gminy Wasilków, zarządzam, co następuj e
|ioiu,
""terenie
zadania gminy polegającego na
przę7^aazola na dofinansowanie rcalizacji
organu
§ 1. Dotacja celowa
ru, 3 w formie Żłobka, udzielana jest na wniosek
zapewnieniu opieki dri""io. w wieku ao
Wasilkowie,
ffiilńgo łłob"kioZony w Urzędzie Miejskim w
podstaw

ię

ań.30 ust.2

:

mowa w § 1 powinien zawieraó:
§ 2. 1. Wniosek, o któryrrn

1) nanvę i adres żĄobka;

2)

mtwę i adres organu prowadzącego żłobek;

do ewidencji;
3) datę i numer zaświadczęnia o wpisie
który ma byó ptzekazywana dotacja;
4) numer rachunku bankowego iĄobka,na

na okres
którego dotyczY wniosek odotację zPodziałem
S)planowana miesięczna|iczba dzieci.wroku,
sĘczeń- sierp ień

or

az wrze

sl en - gru

ozrcn;

opieką
informacji o9ktyatnej..liczbie dzieci objętyc!
nad
6)zobowiązuje się do comiesięczrego składania
ooPiece
zustawy
realiza$ iiin *yńiuią"ych
żłobkowąiprzeznaczenia otrzyman"j ;;Ó;
dzieómi w wieku do lat 3,

z.wzórwniosku

niniejszego zarządzenia,
o udzielenie dotacji stanowi załącznikdo

w Ącie z dniem wydania,
§3.Zarządzenie wchodzi

Adriąn Łuckiewicz
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,l,, n, fuo^ńo ń'U,^*o-

załącznikd,o zarządzerria Nr ..|g:1.
Burmistrza Wasilkowa

l e$q

z dnia.l9.$.rl,rdłłioo t l r.

Wniosek o udzielenie dotacji D8................
r.
1.

Pełna nanvai adres żłobka:

2. Nazwa i adres organu prowadzącego
złobek:

3. Data i numer zaświadczenia o wpisie
do rejestru żłobków:

4. Numer rachunku bankowego żłobka,na
który ma

5. Planowana miesięczn

być przekazywana dotacja:

aliczba dzieciobjętych opieką złobkową w roku...........,
w okresie:

Wyszczególnienie

styczeń -sierpień

w żłobku

wrzesień - grudzień

Zobowiązanie:
Podmiot ProwadzącY
4Y9"v zobowiPuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej 1iczbie

jffi""'-"r""'YrT;Ttti:3l?y;,tr

L^;l#il;;;;;;ji"tu"ji""-,;;i;;;;ę

zadań*y,ii"ń"ń

(data i podpis osoby prowadzącej żłobek)
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