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UCHWAŁA NR XVIII/143/20
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie
utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 8 ust.1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – Rada Miejska w Stroniu
Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia
publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r.,
po. 2076), wprowadza się następujące zmiany:w § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Opieka nad dzieckiem w żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą miesięczną stałą opłatę za pobyt
dziecka w żłobku oraz opłatę za wyżywienie liczoną według dziennej stawki za wyżywienie.
2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
3. Opłata za wyżywienie dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności.
4. Terminy wnoszenia i zwrotu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku określa umowa cywilno –
prawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku.
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Uzasadnienie
Zmiana statutu Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim związana jest ze zmianą zasad dokonywania opłat za
pobyt dziecka w żłobku - z opłaty godzinowej na stałą miesięczną opłatę.
Opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustalane są na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej, natomiast
zmiany zawarte w niniejszej uchwalę dotyczą jedynie zawarcia informacji o stałej miesięcznej opłacie za
żłobek.
Zgodnie z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.
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