
UCHWAŁA NR XXI/360/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od ponoszenia opłat 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/177/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka 
w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz wprowadza się następujące zmiany: 

w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym 
przysługuje zwrot wniesionej opłaty, o której mowa w § 1 za dni, w których żłobek nie świadczył usług. 
Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc.”. 

§ 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, z mocą od dnia 16 marca 2020 r. 

                                                                                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                                                         Rady Miasta Kalisza 
                                                                                                                                                       /.../ 
                                                                                                                                           Tadeusz Skarżyński  
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Uzasadnienie

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19, mając na uwadze
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, z dniem 16 marca 2020 roku została zawieszona działalność żłobków
prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do publicznych żłobków oraz
polityce prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Kalisz mającej na celu pomoc rodzinom w wypełnianiu
funkcji opiekuńczej i wychowawczej, zasadny jest w obecnej sytuacji oraz ew. podobnych sytuacjach
kryzysowych powodujących konieczność zawieszenia działalności żłobków zwrot wniesionej opłaty za dni,
w których żłobek nie świadczył usług.

Ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ustalenie
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
ponoszenia opłat należy do kompetencji rady gminy, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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