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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 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), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 
nazwy i ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem 
ust. 2a.”; 

2) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Odstępuje się od pobierania opłaty za pobyt w żłobku za okresy, w których nastąpiła przerwa 
w funkcjonowaniu żłobka wskutek okoliczności uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dziećmi. 
W takim przypadku wysokość opłaty oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku, 
dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 16 marca 2020 r.
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Uzasadnienie

Założenia przyjęte w projekcie uchwały związane są z sytuacją epidemiologiczną w kraju występująca
w związku z chorobą zakaźną COVID-19, która spowodowała konieczność przerwy w funkcjonowaniu Żłobka
Wesołe Misie w Wołczynie. Dotychczasowe zasady ustalania opłaty za pobyt dziecka w żłobku
nie przewidywały możliwości zwolnienia z opłaty za okres, w którym nie jest możliwe sprawowanie opieki nad
dziećmi przez żłobek w trakcie przerwy w jego funkcjonowaniu, wprowadzonej wskutek takich okoliczności
jak stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne,
organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają
natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego
ministra.

Ponadto na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 dodano zapis: „W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub
zdrowiu dzieci, minister właściwy do spraw rodziny, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub
czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części,
uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze”.

W związku z powyższym, wprowadza się dodatkowy zapis w statucie żłobka, dający możliwość
zwolnienia rodziców z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w okresie przerwy w jego funkcjonowaniu.
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