
UCHWAŁA  Nr XXVI/162/20 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/121/20  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm.)1) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 2077 z późn. zm.)2) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z zm.)3) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIX/121/20 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175. 
3) Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 568. 
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Uzasadnienie 

 

W związku z zamknięciem żłobka w Gminie Biała w czasie COVID-19, gdzie w lutym 2020 roku była podjęta 

uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki uzasadnione jest unieważnienie uchwały, gdyż żłobek nie funkcjonuje, 

jak również nie było jeszcze podpisane porozumienie z Gminą Biała. 
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