
UCHWALA NR XLY IIU 693 122

RADY MIASTA BIAI,YSTOK

z dnia 17 slyczma 2022 r.

w sprawie ustalenia *ysoko5ci oplaty stalej w 2lobkach utworzonych przez Miasto Bialystok oraz nysoko5ci
maksl malnej oplaty za $T4'wienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz- 1372t)), art.58ust. lvtzw. zart.12usl.2i3 onz arl- 59 ustawy z dnia 4lutego 20ll roku o opiece nad
dzieimi w wieku do lat 3 (Dz. U. z2021r. poz. 75'?t) uchwala sig, co nastgpuje:

S 1. l. Ustala sig oplatg stal4za Zlobek w wysokoSci 400 zl miesigcznie.

2. Ustala sig dodatkowq oplatg za wydlu2ony pobyt dziecka w 2iobku, powyZej 10 godzin dziennie,
w wysoko5ci 20 zl zaktld4rozpoczgtq godzing opieki.

3. Ustala sig czg5ciowe zwolnienie od ponoszenia oplaty stalej dziecka w Zlobku miejskim,
w wysokoSci 50%o oplaly, o kt6rej mowa w ust. l z tytulu uczestnictwa w programie ,,Bialostocka Karta Duzej
Rodziny", zgodnie z uchwal4 Nr XXXIX473/13 Rady Miasta Biatystok z dnia 25lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Programu ,,Bialostocka Karta Duzej Rodziny" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r.
poz. 2491 z p6in. zm1)).

4. Ustala sig zwolnienie od ponoszenia oplaty stalej dziecka we wsrystkich Zlobkach miejskich,
o kt6rej mowa w ust. I w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania Llobka z pruyczyn zewngtrznych,
ntezaleanych od ziobka, oplata ta podlega odpisowi w wysoko5ci proporcjonalnej do okresu, w kt6rym zlobek
nie m6gl iwiadczyi swoich uslug.

5. Oplatg, o kt6rej mowa w ust. I wzwiqzku ztst.4 rozlicza sig za kuidy dziefi korzystania dziecka
ze Swiadczenia uslug przez 2lobek.

6.Po wznowieniu dzialalnoici zlobk6w miejskich zamknigtych w wyniku czasowego zawieszenia

funkcjonowania Zlobka z przyczyn zewngtrmych w przypadku, gdy dziecko nie bgdzie moglo uczgszczat do
plac6wki z powodu braku miejsc w wyniku np. wprowadzonych obostrzeii, rodzic nie ponosi oplaty,
o kt6rej mowa w ust.1.

S 2. Ustala sig maksymaln4 wysokoSi oplaty za wyzywienie dziecka objgtego opiek4 2lobka
na poziomie l0 zl dziennej stawki {wieniowej.

$ 3. Traci moc Uchwala Nr XVIII/I55/11 Rady Miejskiej Bialegostoku zdnia2S listopada 201I r., zmieniona
uchwal4 Nr XLYIJ.l5l9ll3 Rady Miasta Biaiystok z dnia 27 mala 2013 r., uchwal4 Nr XXIV/360/20 z dnia
27 kwietnia 2020 r., whwalq Nr XXYl373l20 z dnia 25 maja 2020 r. oraz uchwal4 Nr XXXIX/582/21 z dnia
24 maja 2021r. w sprawie ustalenia wysoko5ci oplat za pobyt dziecka w Zlobkach utworzonych przez Miasto
Biatystok oraz wysokoSci maksymalnej oplaty za wyzywienie.

$ 4. Wykonanie uchwaty powierza sig Prezydentowi Miasta Bialegostoku.
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r) Zmiana tekstu jednolitego r,lymienionej ustaey rcstala ogloszarrEw Dz.U. 22021 r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszpne w Dz. U.22021 r. po2.952, l90l i 2270.
r) Zmiana uchwaly zostala ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3183.



$ 5. Uchwala wchodzi w Zycie po upiywie 14dni od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Podlaskiego, z moc4 obowi4zuj4c4 od I marca2022 r.

CY RADY

Id l0B1Bl63-856A-4ECD.98BF-238AFCD67BBD. Podpisany Strona 2

(


