UCHWAŁA NR XVII/305/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku,
wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

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 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości
dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat wprowadza się następującą
zmianę:
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
“1. Ustala się wysokość wnoszonej przez rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób
którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka
w wymiarze do 10 godzin dziennie w Zespole Żłobków Miejskich w kwocie stanowiącej 20%
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
Ustalona opłata zaokrąglana jest do pełnych złotych.
2. Nie pobiera się opłaty stałej za pobyt dziecka w przypadku zawieszenia działalności Zespołu
Żłobków Miejskich w Słupsku spowodowanego działaniem siły wyższej (epidemia, powódź, pożary
o skutkach katastrofalnych) z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłatę stałą za pobyt obniża się proporcjonalnie w danym miesiącu do okresu zawieszenia
działalności żłobka. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny
miesiąc.”
§ 2.
§1 ust.2 i ust.3 zmienianej uchwały w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą dotyczy również okresu
epidemii wprowadzonej ustawą z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374 z późniejszymi zmianami).
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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