
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/172/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018r.  

Nr LIV/409/2018 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka  w Jedliczu, 

 dla którego organem prowadzącym  jest Gmina Jedlicze. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9) lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.  

U. z 2020 r., poz. 713), art. 8 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.), art. 12 ust. 1  

pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Jedliczu 

uchwala co następuje: 

§ 1.   W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LIV/409/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu  z dnia  16 marca 2018 r.                    

w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Jedlicze wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka                     

w Żłobku, poza przypadkami, o których mowa w ust.3”. 

2. w § 18 dodaje się ust 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi, jednakże w przypadku czasowego 

zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, które zagrażają  życiu i zdrowiu 

dzieci, opłata podlega odpisowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek 

nie mógł świadczyć swoich usług”. 

§ 2.   Pozostała treść załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 16 marca 2018 r.  

Nr LIV/409/2018 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Jedlicze pozostaje bez zmian. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z  mocą obowiązującą  od 16 marca 2020r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Piotr Woźniak 
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