
Proiekt

z dnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie ustalenia optaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej optaty za wyzywienie oraz warunkow 
cz^sciowego albo catkowitego zwolnienia od ponoszonych opJat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku

Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust.2 pktlSustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. Z2019r., 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 58ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 
o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r. Poz. 409, poz. 730), uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/213/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej oplaty za wyzywienie oraz warunkow cz?sciowego 
zwolnienia od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym 
w Piotrkowie Trybunalskim wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) w tytule uchwaly po slowie cz?sciowego dodaje si? "albo catkowitego",

2) w § 2 dodaje si? ust.3 w brzmieniu:

„3. w przypadku zawieszenia lub zamkni?cia dzialalnosci ztobka, rodzice lub opiekunowie prawni 
zwolnieni s^ calkowicie z oplaty za pobyt dziecka w zlobku, o ktorej mowa w §1 ust.l”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego, z moc^ obowiqzuj^cg od dnia 16 marca 2020 r.
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UZASADNIEINIE

W zwiazku z zagrozeniem zwi^zanym z rozprzestrzenianiem si? koronawirusa Covid-19, maj^c na 

uwadze zdrowie i bezpieczenstwo dzieci, z dniem 16 marca 2020r. zostata zawieszona dzialalnosc 

Miejskiego Ztobka Dziennego prowadzona przez Miasto Piotrkow Trybunalski.

Wychodz^c naprzeciw oczekiwaniom rodzicow dzieci, ktore ucz?szczaj^ do zfobka prowadzonego 

przez Miasto Piotrkow Trybunalski maj^c na celu pomoc rodzicom w wypelnianiu funkcji 

opiekunczo - wychowawczej, zasadne jest w obecnej sytuacji oraz ewentualnych podobnych 

sytuacjach kryzysowych powoduj^cych koniecznosc zawieszenia dziaialnosci zlobka, zwolnienie 

z opJat za pobyt dziecka w ztobku, ktory nie swiadczy usJug.

Poniewaz zgodnie z ustaw^ z dnia 4 lutego 201 Ir. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 ustalenie 

optaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej optaty za wyzywienie oraz warunkow cz?sciowego 

zwolnienia od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Ztobku Dziennym w Piotrkowie 

Trybunalskim nalezy do kompetencji Rady Gminy, podj?cie niniejszej uchwaty jest niezb?dne. 

Powyzsze okolicznosci uzasadniaj^ rowniez potrzeb? wejscia w zycie niniejszej uchwaly w terminie 

krotszym niz 14 dni od dnia jej ogloszenia w rozumieniu § 1 pkt 2 Rozporz^dzenia Rady Ministrow 

z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej,, (Dz.U. 2016 r. poz. 283) oraz 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtoszeniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) jest mozliwosc nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy 

obowi^zuj^cej, jezeli zasady demokratycznego panstwa prawnego nie stoj^ temu na przeszkodzie.
Koszt zwolnienia rodzicow z opiaty stalej za pobyt dziecka w Miejskim Ziobku Dziennym wynosic b?dzie 

srednio 26.800,00 zi/miesi?cznie.
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