
 

 

UCHWAŁA NR XIX/150/20 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi 

"Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 326 i poz. 568) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Ra-

wie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (Dziennik Urzędowy Wojewódz-

twa Łódzkiego z 2014 r. poz. 2866, z 2015 r., poz. 2162) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i 

dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku niesprawowania przez żłobek opieki nad dzieckiem z powodu: 

1) jego zamknięcia z przyczyn niezależnych od żłobka; 

2) ograniczenia liczby dzieci uczęszczających do żłobka wynikającego z decyzji właściwych organów;  

zwalnia się rodziców (opiekunów prawnych) dziecka z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 

proporcjonalnej do okresu niesprawowania tej opieki przez żłobek w danym miesiącu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

 

Grażyna Dębska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 czerwca 2020 r.

Poz. 3128
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