
UCHWAŁA NR XX/246/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Kietrzu wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustala się dodatkową opłatę w Żłobku w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą 
rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem wykraczającą poza 10 godzin dziennego 
pobytu dziecka w Żłobku oraz poza godziny pracy Żłobka.”; 

2) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6 i 7: 

„5. Nie pobiera się opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przypadku zawieszenia działalności Samorządowego 
Żłobka w Kietrzu spowodowanego działaniem siły wyższej (epidemia, powódź, pożary o skutkach 
katastrofalnych), z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Nie pobiera się opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przypadku niemożności zapewnienia opieki 
przez Samorządowy Żłobek w Kietrzu z powodu czasowego ograniczenia jego funkcjonowania, z 
zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Opłatę miesięczną za pobyt obniża się proporcjonalnie w danym miesiącu do okresu zawieszenia 
działalności Żłobka lub niemożności zapewnienia opieki przez Żłobek.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 12 marca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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