UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica
dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1461) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 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 późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na
wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2011 r. nr 85 poz.1563, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4036) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a.
W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej, o których mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na całym terytorium państwa albo jego części
z Bytomiem,
stanu
epidemii
albo
stanu
zagrożenia
epidemicznego,
o których
mowa
w art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na obszarze
obejmującym Bytom, na okres ich obowiązywania, opłaty, o których mowa w § 1, obniża się o 50%.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE
Najnowsze doświadczenia związane z obecną sytuacją epidemiczną wskazują na konieczność wprowadzenia
nowych regulacji dotyczących odpłatności w żłobku publicznym podczas wprowadzania stanów wymienionych
w projekcie uchwały. W tych okolicznościach dochodzi do zawieszania działalności różnych podmiotów.
Działalność Żłobka Miejskiego Nr 1 zawieszona jest od 12 marca 2020 r. Wobec tego, zasadne jest obniżenie
stałej opłaty miesięcznej, co zaproponowano w projekcie uchwały.
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