


Projekt 
 

z dnia.............................., zgłoszony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
w Bielsku-Białej 

Na podstawie: art. 58 ust. 1 i 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 2021 r. poz. 75) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a 

§ 1. Zmienić treść § 1 punkt 3 Uchwały Nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, 
w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„3) za wyżywienie, w formie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości 20 złotych.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Zmiana Uchwały nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej, wprowadza nową
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku. Zgodnie z art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala się w drodze
uchwały Rady Miejskiej, natomiast aktualnie obowiązującą wysokość stawki określa zarządzenie Dyrektora
Żłobka Miejskiego. Wobec planowanego rozpoczęcia działalności nowego obiektu mieszczącego się przy
ul.Jutrzenki 24 w Bielsku-Białej, w którym wyżywienie zapewnione będzie w formie cateringu, konieczne jest
ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w wysokości uwzględniającej aktualne stawki
rynkowe usług cateringowych.
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