
UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia ………. 2020 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 
2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik uchwały nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 
sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie 
poprzez dokonanie następujących zmian: 

w § 16 Statutu Żłobka Miejskiego w Gryfinie: 

dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 
„Za każdy dzień 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, aby nie podejmować tej uchwały, w sytuacji, gdy ta sama regulacja ma nastąpić w 
uchwale dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku. Tymczasem powielanie tych 
samych postanowień w różnych aktach jest niezgodne z zasadami prawidłowej legislacji. 
Regulacja powyższa jest moim zdaniem bardziej odpowiednia dla uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat, której nowelizacja jest proponowana. 

 

         

         radca prawny 

 



 

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157) rada gminy ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 
maksymalną wysokość za wyżywienie oraz opłatę za wydłużony czas pobytu dziecka w 
żłobku. Zgodnie z art. 59 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy rada gminy może określić warunki 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z sytuacji zaistniałej w związku z wybuchem 
w Polsce epidemii. Niesprawiedliwym jest obciążanie rodziców dzieci opłatą stałą za pobyt 
dziecka w żłobku miejskim w momencie, gdy dziecko nie może w placówce przebywać ze 
względu na podjęcie decyzji o zamknięciu placówki. 
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