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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za dziecko 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/155/11 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1665), zmienionej uchwałą Nr XXIV/360/20 Rady 
Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie ( Dz. 
Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 2162), w § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Po wznowieniu działalności żłobków miejskich zamkniętych z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony 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. 
2) ), w przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło uczęszczać do placówki z powodu braku miejsc w wyniku 
wprowadzonych obostrzeń, rodzic nie ponosi opłaty, o której mowa w ust. 1 ”.. 

§ 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 25 maja 2020 r. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 568. 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 

374 i 567. 
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UZASADNIENIE

W związku ze wznowieniem z dniem 25 maja 2020 roku działalności żłobków miejskich oraz mając na

uwadze wprowadzone obostrzenia związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Żłobki Miejskie w Bialymstoku nie mają możliwości

przyjęcia wszystkich dzieci, które zostały zgłoszone. W związku z powyższym rodzic dziecka nie

przyjętego do placówki nie powinien ponosić opłat za pobyt.
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