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ZARZĄDZENIE Nr 45.2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 14 marca 2016r.

 

EZiK.4458.1.2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) w związku z uchwałą Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina, zarządzam
co następuje:

§ 1

 

Zatwierdzam wzór umowy na dofinansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku lub klubie dziecięcym,



prowadzonym przez uprawnione podmioty na terenie Miasta i Gminy Skawina, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia. 

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Edukacji Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w
Skawinie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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