UCHWAŁA NR XXXI/286/22
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 25 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu
korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały nr XLVII/267/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka
Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1575 ze zm.), wprowadza się następujące
zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich,
w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 350 zł.”;
2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku rodziców albo opiekunów prawnych, którym zostało przyznane dofinansowanie
o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku regulowana będzie bezpośrednio z tego dofinansowania”.
§ 2. Rodzicom albo opiekunom prawnym, którzy wnieśli opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w okresie
od 1 stycznia 2022 roku do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, a którym przyznano dofinansowanie na
podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2270), opłaty zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez rodzica albo opiekuna prawnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jadwiga Janusz
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