
UCHWAŁA NR XVIII/212/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 
2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych 

przez Gminę Sandomierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 409 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku 
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę 
Sandomierz wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 3 ust. 2; 

2) skreśla się  § 4; 

3) skreśla się  § 5 ust. 2; 

4) skreśla się § 6; 

5) skreśla się § 9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.

Dz. U. z 2019r., poz. 409 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka, opłaty dodatkowej za pobyt

dziecka przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w publicznym

żłobku utworzonym przez gminę ustala rada gminy w drodze uchwały.

Mając na uwadze aktualną interpretację Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Wojewody

Świętokrzyskiego w/w przepisu ustawy, należało dokonać stosownych zmian w dotychczasowych zapisach

uchwały.
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