
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/124/2020 

RADY GMINY DZIKOWIEC 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia  

wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „ Magiczny Zakątek” w Lipnicy   

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 1990 r. ( Dz. U. z 2019 r., 

poz 506 ze zm.) 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 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.), Rada Gminy 

Dzikowiec uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/20/2018 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Magiczny Zakątek” w Lipnicy  maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat § 4. ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„ Opłatę , o której mowa w § 1 uchwały obniża się w przypadku czasowego zawieszenia 

działalności (zamknięcia) klubu dziecięcego w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, 

stanu zagrożenia epidemią, stanu epidemii lub innych zdarzeń powodujących czasowe 

zawieszenie jego działalności. Opłata nie będzie naliczana za dni, w których Klub 

nie świadczył usług.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą od 01 kwietnia 2020 r. 

  

 

 

Przewodniczący Rady  

Eugeniusz Panek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 7 maja 2020 r.

Poz. 2059
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