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UCHWAŁA NR XXVI/528/20
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka,
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt
oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole
Na podstawie 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, poz. 568) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXV/684/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty
za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole, zmienionej uchwałą nr XXIV/494/20 z dnia
26 marca 2020 r. dodaje się w § 2 ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku nie objęcia opieką dziecka w żłobku ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą
z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,
374 i 567) lub gdy rodzic lub opiekun prawny z powodu zagrożenia epidemicznego nie zdecyduje się
powierzyć opiekę nad dzieckiem żłobkowi, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot
opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni, miesiąca, w którym żłobek nie świadczył
usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą od dnia 18 maja 2020 roku.
Przewodniczący Rady
Łukasz Sowada

