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Poz. 2228
UCHWAŁA NR XXIII/464/16
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 6 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym
przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011r
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 poz. 1457 z późn. zm) w związku z art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W uchwale nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011r w sprawie ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej
opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków
częściowego zwolnienia z opłat dodać § 41 w brzmieniu:
,,41. W uzasadnionych przypadkach przepisy §1., §2., §3. i §4. nie mają zastosowania, w szczególności
w celu realizacji w niektórych Oddziałach Żłobka Miejskiego specjalnych projektów społecznych,
finansowanych ze środków unijnych, w tym projektów przeznaczonych dla wybranych grup wiekowych
dzieci i wybranych kategorii opiekunów, wymagających aktywizacji zawodowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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