
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka 
w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec 

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.), 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 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Zwalnia się rodziców lub opiekunów prawnych od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt 
dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec, za okres zamknięcia żłobka z powodu COVID-
19,  nie dłużej jednak niż za okres do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2. W przypadku, gdy okres zamknięcia żłobka z powodu COVID-19 przypada na część miesiąca 
kalendarzowego, miesięczną opłatę stałą obniża się proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych 
zamknięcia żłobka w tym miesiącu. 

§ 2.  

1. Opłaty, o których mowa w §1 wniesione przed wejściem w życie niniejszej uchwały, za okres 
zamknięcia żłobka, podlegają zaliczeniu na poczet przyszłych miesięcznych opłat stałych, do których 
poniesienia zobowiązany będzie rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

2. W przypadku braku po stronie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka obowiązku wniesienia 
przyszłych miesięcznych opłat stałych, opłaty o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 4.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 13 marca 2020 r. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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