
UCHWAŁA NR XXI/266/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez 
Gminę Sandomierz 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 59 ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat trzech (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Za czas zamknięcia żłobka na skutek decyzji organu administracji publicznej zwalnia się 
częściowo od ponoszenia opłat, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat trzech, proporcjonalnie do ilości dni zamknięcia żłobka w danym miesiącu. 

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XX/248/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2020 roku 
w sprawie zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę 
Sandomierz.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 16 marca 2020 roku.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi wieku do lat 3 (tj.
Dz. U. z 2020r., poz. 326) rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za żłobki.
Mając na uwadze art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i nadrzędną
zasadę sprawiedliwości społecznej, Gmina Sandomierz chce odciążyć rodziców, opiekunów prawnych od
obowiązku ponoszenia odpłatności z tytułu uczęszczania dzieci do publicznego żłobka.
Gmina Sandomierz wychodzi na przeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów prawnych gdyż w dobie
pandemii COVID - 19 każda pomoc dla rodziców ze strony organów samorządowych jest właściwa i
wskazana.
W związku z tym projekt uchwały wprowadza możliwość zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci uczęszczających do żłobka z opłaty stałej w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania
żłobka z przyczyn zewnętrznych.
Ze względu na słuszny interes społeczny spowodowany sytuacją epidemiologiczną w Polsce podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne i realizuje niezbędne wartości konstytucyjne.
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