
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/554/2020 
RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty 
za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713) art. 58 ust. 1 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, 568) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r,. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Rada Miasta Kielce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IX/169/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) maksymalną opłatę za wyżywienie – w wysokości 161 zł miesięcznie obliczoną z pomnożenia stawki 
dziennej w wysokości 7 zł przez maksymalną ilość dni roboczych w miesiącu”.; 

2) w § 3: 

a) dotychczasową treść § 3 oznacza się jako ust. 1 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 1 pkt. 1 w przypadku ograniczenia funkcjonowania 
żłobka lub zawieszenia jego działalności (zamknięcia) z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego - w części proporcjonalnej do 
ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Kamil Suchański 
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