
 

 

UCHWAŁA NR  XX/240/2020 

RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę 

Kórnik z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem 

się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 

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) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zwalnia się z opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Kórnik za 

okres od 12 do 13 marca 2020 r. z powodu ograniczenia pracy jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się 

w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Zwolnienie dotyczy odpłatności za dzieci, które 

nie uczęszczały do żłobka w tych dniach. 

2. Zwalnia się z opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Kórnik, naliczanej 

za okres od 16 marca 2020 r. do zakończenia zawieszenia działalności jednostki w związku 

z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. 

3. Rodzicom przysługuje zwrot opłaty miesięcznej wniesionej za miesiąc marzec 2020 r., w części 

proporcjonalnej do ilości dni w których żłobek nie świadczył usług, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 1. 

Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku wnoszonej przez rodziców za miesiąc 

przypadający po wznowieniu usług przez żłobek. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Kórnik 

(-) Adam Lewandowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 3952
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