UCHWAŁA NR 127/XVII/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego
zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku
w Praszce
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) oraz 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 tj.) Rada Miejska w Praszce uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 86/XIII/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce, zmienionej uchwałą Nr 116/XVI/2020 z dnia 17 marca
2020 r. Rady Miejskiej w Praszce, wprowadza się następujące zmiany:
1) Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. 1. Ze względu na zamknięcie Żłobka, na podstawie przepisów w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniającym opiekę i wychowanie w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, znosi się opłatę za pobyt dziecka
w żłobku przez cały okres przymusowego zamknięcia żłobka.
2. W przypadku zamknięcia żłobka, z przyczyn określonych w ust. 1, przez część miesiąca,
zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka obowiązuje proporcjonalnie do okresu zamknięcia żłobka.
3. Do wyliczenia kwoty proporcjonalnego zwolnienia z opłaty, w przypadku określonym w ust. 2,
należy obliczyć dzienną stawkę za pobyt dziecka w żłobku w danym miesiącu, poprzez podzielenie
miesięcznej opłaty za pobyt dziecka przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i pomnożenie
uzyskanej stawki dziennej przez ilość dni faktycznego zamknięcia żłobka z przyczyn określonych
w ust. 1.
4. Wpłaty za pobyt dziecka, wniesione w miesiącu marcu bieżącego roku, zostaną rozliczone
w terminie wnoszenia opłat za pierwszy miesiąc korzystania ze żłobka, po wznowieniu pracy Żłobka
w związku z ustaniem pandemii lub zmniejszeniem jej zakresu w stopniu umożliwiającym
funkcjonowanie Żłobka.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 12 marca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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