
UCHWAŁA Nr LII/699/2018  
RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach 
prowadzonych przez Miasto Kalisz 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.), 
uchwala się co następuje: 

§ 1.  W Uchwale Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku (z 
późn. zm.), w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych 
przez Miasto Kalisz § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wprowadza się zwolnienie w całości z opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 , 
dla rodzin, którym przyznano kartę „Kalisz Rodzina 3+” w związku z Uchwałą Nr 
XLIV/604/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na 
terenie Miasta Kalisza Programu „Kalisz Rodzina 3+” oraz którym przyznano „Kaliską Kartę 
Rodzina 3+” w związku z Uchwałą XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 
r. w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 
           /…/ 

               Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr LII/699/2018 
Rady Miasta Kalisza 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka  w żłobkach 
prowadzonych przez Miasto Kalisz 

 

Rada Miasta Kalisza Uchwałą Nr XLIX/646/2018 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadziła 
Kaliską Kartę Mieszkańca, która uprawnia do korzystania z szeregu ulg oferowanych w 
ramach Programu oraz przejęła funkcjonalność dotychczas realizowanego w naszym mieście 
Programu „Karta Kalisz Rodzina 3+”. 

Przyjęcie powyższej uchwały wymusza konieczność wprowadzenia zmiany w Uchwale         
Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt dziecka w  żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz. 

Rada Miasta Kalisza ustaliła warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia 
opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.  

Z uwagi na powyższe oraz na dotychczas obowiązujące zwolnienia z opłat uzasadnione jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

          Prezydent 
      Miasta Kalisza 

   /…/ 
Grzegorz Sapiński 


