DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 4 grudnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 8667

Data: 2020-12-04 14:56:52

UCHWAŁA NR XXXIII/289/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz
określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych
przez gminę Świętochłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz.1564), w związku z art. 58 ust. 1 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 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach na podstawie Uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 87 poz. 1627).
Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia
warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę
Świętochłowice w ten sposób, że:
1. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Opłata miesięczna, o której mowa w § 1 ust. 1 podlega częściowemu
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka trwającej co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie,
z powodu choroby, kwarantanny dziecka, kwarantanny pracowników Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 oraz konieczności zamknięcia żłobka i klubów dziecięcych wynikających ze zdarzeń i sytuacji losowych”.
2. W § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: "ust. 7. Wysokość zwrotów kosztów opłaty miesięcznej
za pobyt dziecka w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wymiarze do 10 godzin dziennie stanowi
załącznik do uchwały.", "ust. 8. Podstawę do wyliczenia zwrotu stanowi kwota miesięcznej opłaty za pobyt
dziecka w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wymiarze do 10 godzin dziennie ponoszona przez
rodziców/prawnych opiekunów ustalona zgodnie z § 1 ust. 1.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach
Zbigniew Nowak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/289/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 listopada 2020 r.
Liczba dni nieobecności dziecka w Procentowy wskaźnik służący do naliczenia zwrotu z opłaty miesięcznej za
żłobku lub klubie dziecięcym
pobyt dziecka w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wymiarze
do 10 godzin dziennie
5 – 10 dni

20% zwrotu kosztów miesięcznej opłaty

11 – 15 dni

35% zwrotu kosztów miesięcznej opłaty

16 – 18 dni

50% zwrotu kosztów miesięcznej opłaty

19 i powyżej

70% zwrotu kosztów miesięcznej opłaty

