
UCHWAŁA NR ……….. 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia ……….. 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 
2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych 
zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 
utworzonym przez  Gminę Gryfino. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w 
sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino, 
zmienionej uchwałą nr XXXV/339/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i 
częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 
utworzonym przez Gminę Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1866) dokonuje się 
następujących zmian: 

w § 2: 

dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, spowodowanej zamknięciem 
placówki opłata stała nie jest naliczana”. 

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

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

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

Rafał Guga 

 Sugeruję zmianę § 1 w następujący sposób: „§ 1. W uchwale nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i 
częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 
utworzonym przez Gminę Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3561, z 2017 r. poz. 1866 i 
3384) dokonuje się następującej zmiany: 

- w § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Opłata, o której mowa w ust. 1 zostaje 
pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych czasowego zamknięcia żłobka, 
gdy jego działalność w zakresie usług opieki nad dziećmi została zawieszona.” 

         

 

         radca prawny 
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