Uchwała Nr……………….
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia ………………………..

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie
opłat za pobyt dziecka w żłobku, zmienionej uchwałą Nr LXV/1513/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 25 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za pobyt
dziecka w żłobku, po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:
„3b. W przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub
opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej w części
proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.
Opłata podlegając zwrotowi podlega zaokrągleniu zgodnie z § 2 ust. 3”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§3
Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec
Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat
za pobyt dziecka w żłobku.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w
żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
ustala rada gminy w drodze uchwały.
W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
(COVID-19) mają na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 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 poz. 374), Wojewoda
Podkarpacki w dniu 11 marca 2020 r., stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, polecił m.in. prezydentom miast
zawieszenie działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 25 marca 2020 r. W dniu
26 marca 2020 r. Wojewoda Podkarpacki polecił dalsze zawieszenie działalności żłobków
od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., a kolejno do dnia 26 kwietnia 2020
r. Polecenia te podlegały natychmiastowemu wykonaniu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do
publicznych żłobków, a także prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów polityki
prorodzinnej mającej na celu pomoc rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i
wychowawczej, proponuje się w obecnej sytuacji i innych sytuacjach kryzysowych
powodujących zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobka zwrot opłaty w części
proporcjonalnej do ilości dni, w których żłobek nie świadczył usług.
Wprowadzenie proponowanej zmiany do uchwały Nr X/208/2011 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, pozwoli
również na rozwiązanie sytuacji kryzysowych w kolejnych latach – w przypadkach kiedy
żłobki publiczne nie będą mogły świadczyć usług opiekuńczych nie ze swojej winy.

