
 

 

UCHWAŁA NR XX/481/20 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 

prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 3 w związku z art. 23, art. 58 i art. 59 ust. 2 

ustawy z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), art. 4  

ust. 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688  

z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości 

dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Śląsk. nr 323 poz. 5637 z późn. zm.)  

w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku czasowego ograniczenia działalności Żłobka Miejskiego w Katowicach, 

polegającego w szczególności na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych lub ograniczeniu dostępności miejsc w Żłobku Miejskim w Katowicach 

i związanym z tymi okolicznościami nieuczęszczaniem zapisanych dzieci do żłobka, z przyczyn za które 

nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, określającej zasady przyjęć i pobytu dziecka 

w Żłobku Miejskim w Katowicach, w szczególności jeżeli przyczyny te wynikają z siły wyższej, opłata 

za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, 

w którym Żłobek Miejski w Katowicach sprawował opiekę nad dzieckiem”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2020 r.

Poz. 4378



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 

z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 
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