
 

 

UCHWAŁA NR XX/37/2020 

RADY GMINY KRZYŻANOWICE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie 

w Żłobku w Tworkowie 

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

z 2020 r., poz. 713), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 0007.XXVIII.15.2017 Rady Gminy 

Krzyżanowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Gminy Krzyżanowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XI/79/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku w Tworkowie  

w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania i zawieszenia sprawowania opieki oraz 

prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub zawieszenia działalności żłobka, rodzicom lub 

opiekunom prawnym przysługuje za okres, w którym żłobek nie świadczył usług zwolnienie z opłat za 

Żłobek.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 12 marca 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Brunon Chrzibek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2020 r.

Poz. 4590
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