
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez 
Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 58 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 i 3 oraz art. 59 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.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/155/112)  Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości 
maksymalnej opłaty za wyżywienie wprowadza się następującą zmianę:w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5 i 6 
w brzmieniu:

„4. Ustala się zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach publicznych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, 
o której mowa w ust. 1 w okresie zamknięcia żłobków w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na mocy art. 46 ust. 1 lub 2 z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. 
zm.3)).

5. W Żłobku Miejskim Nr 8 ustala się opłatę, o której mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł w okresie 
zamknięcia żłobka w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 w związku z ust. 4 i 5 rozlicza się za każdy dzień korzystania dziecka 
ze świadczenia usług przez żłobek.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, 
z mocą obowiązującą od dnia 12 marca 2020 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 568.
2) Tekst jednolity ogłoszony w Uchwale Nr LIX/661/14 Rady Miasta Białystok z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez 
Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie. (Dz. Urzędowy Województwa Podlaskiego  z dnia 
18 kwietnia 2014 r. poz. 1665).

3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 poz. 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 
374 i 567.
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UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem na mocy art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakaźeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) w dniu 13 marca

2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm) a następnie w dniu 20 marca 2020 r.

stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Żłobki Miejskie w Bialymstoku

przestały świadczyć usługi opiekuńcze dzieciom, które uczęszczały wcześniej do Żłobków. W związku z

powyższym w uchwale dotyczącej opłat w żłobkach publicznych dodaje się w paragrafie 1 ust. 4, 5 i 6, aby

rodzice, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych nie ponosili opłat za każdy

dzień nieświadczenia usług z tytułu zamknięcia żłobka z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii. Jednocześnie w Żłobku Miejskim nr 8 ustala się opłatę w wysokości 1

zł za okres zamknięcia żłobka z powodu korzystania ze środków zewnętrznych - MALUCH+.
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