UCHWAŁA NR XXVI/209/20
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Oleśnie w przypadku ograniczenia liczby miejsc w placówce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz 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. .) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadku ograniczenia działalności żłobka do określonej ilości miejsc, wynikającej z decyzji lub
wytycznych kompetentnych organów administracyjnych, zwolnieniu na zasadach określonych uchwałą
podlegają osoby zobowiązane do ponoszenia opłat, które nie złożą deklaracji zamiaru korzystania z usług
żłobka w tym okresie.
§ 2. W przypadku złożenia deklaracji przez większą ilość osób, aniżeli przewidziana zgodnie
z ograniczeniami liczba miejsc decyzję w sprawie przyjęcia do żłobka dzieci w tym okresie podejmuje dyrektor
żłobka, biorąc pod uwagę przede wszystkim takie okoliczności jak, wykonywanie pracy zawodowej przez
obydwojga rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w tym okresie, niemożność skorzystania przez żadnego
z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka ze zwolnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
kolejność składania deklaracji zamiaru uczęszczania dziecka do żłobka w danym czasie. W takim wypadku
zwolnieniu podlegają zobowiązani, których dzieci nie zakwalifikowały się do uczęszczania do żłobka.
§ 3. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, których dzieci nie będą zgodnie
z §1 lub §2 uczęszczały do żłobka, są zwolnione całkowicie z opłat (stałej oraz za wyżywienie) w Żłobku
Miejskim w Oleśnie za każdy pełny miesiąc.
§ 4. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności w okresie krótszym niż miesiąc, osoby
zobowiązane są zwolnienie z opłat częściowo, to jest proporcjonalnie do ilości dni miesiąca, w których żłobek
nie świadczył usługi.
§ 5. O zwolnieniu z opłaty zobowiązanych informuje Dyrektor Żłobka Miejskiego w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz poprzez stosowe ogłoszenie w miejscu dostępnym dla zobowiązanych w żłobku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Olesna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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