UCHWAŁA NR XXII/162/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,
poz. 713 z późn. zm.), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2020, poz. 326), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), w związku z oraz § 2a Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020r. poz. 652, 747, 779) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461) uchwala się, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 16 marca do 15 maja 2020 r. zwalnia się całkowicie rodziców/opiekunów od ponoszenia
opłat za pobyt dziecka w żłobku.
§ 2. W okresie od dnia 02 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. oraz od dnia 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.
zwalnia się częściowo rodziców/opiekunów od ponoszenia opłat, tj.:
1) w okresie od dnia 02 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. w przypadku obecności dziecka w okresie - opłata za
pobyt dziecka wynosi 159,00 zł;
2) w okresie od dnia od dnia 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. w przypadku obecności dziecka w okresie opłata za pobyt dziecka wynosi 175,00 zł;
3) w przypadku nieobecności dziecka w okresie, o którym mowa w pkt 2 - opłata za pobyt dziecka wynosi
87,00 zł.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 02 marca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny
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Uzasadnienie
Na podstawie artykułów przywołanych we wstępie uchwały oraz w związku z Poleceniami Wojewody
Dolnośląskiego w sprawie zawieszenia działalności żłobków, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. Działalność
żłobka została zawieszona od dnia 16 marca 2020 r. i wznowiona 18 maja br. Zgodnie z § 10. ust. 2 Uchwały Nr
XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 1662 z późn. zm.) „W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku, trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, opłata za pobyt ulega
zmniejszeniu o połowę ustalonej opłaty za pobyt dziecka w żłobku”.
W sytuacji nieświadczenia usług przez żłobek, z przyczyn niezależnych ani od rodziców/opiekunów ani JST,
rodzic/opiekun nie powinien ponosić pełnej opłaty stałej, tj. 350,00 zł w przypadku obecności dziecka oraz 175 zł
w przypadku jego nieobecności. Dlatego proponujemy proporcjonalne naliczenie opłat w miesiącach marzec i maj,
zmniejszenie opłaty stałej w przypadku nieobecności dziecka w maju oraz całkowite zwolnienie w kwietniu.
Sporządziła:
Katarzyna Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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