
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/173/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2019r.  

Nr XIX/131/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane   

przez  Samorządowy Żłobek w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym  jest Gmina Jedlicze 

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

U. z 2020 poz. 713) w związku z art.58 ust.1  oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad  

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 326 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Jedliczu 

uchwala co następuje: 

§ 1.  W  Uchwale Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2019r.  Nr XIX/131/2019  z dnia 

29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia  udzielane przez  Samorządowy 

Żłobek w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Opłata, o której mowa w § 2 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka 

w żłobku, z zastrzeżeniem ust. 3”. 

2. w § 5 dodaje się ust.3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka (zamknięcie) 

uzasadnionego nadzwyczajnymi, niezależnymi od żłobka okolicznościami zagrażającemu życiu 

lub zdrowiu dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni zostają zwolnieni od ponoszenia opłat za 

pobyt dziecka w żłobku, za okres zamknięcia żłobka, zaś w przypadku dokonania już zapłaty 

przysługuje im zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, 

w którym żłobek nie świadczył swoich usług”. 

§ 2.  Pozostała treść uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/131/2019  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za świadczenia  udzielane przez  Samorządowy Żłobek w Jedliczu, dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze  pozostaje bez zmian. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 maja 2020 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z  mocą obowiązującą  od 16 marca 2020 r. 

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

 

Piotr Woźniak 
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