UCHWAŁA NR XXVIII/293/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dna 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/139/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach
prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz 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 2020 r., poz. 326),
oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), na wniosek Prezydenta
Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
3. W okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r., w związku z ogłoszeniem stanu epidemii
i czasowym zawieszeniem funkcjonowania (zamknięcia) żłobka wynikającym z Polecenia
Wojewody Małopolskiego Nr 15/2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego polecenie
Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych, ustala się miesięczną opłatę stałą
za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 3 w Nowym Sączu, ul. Kusocińskiego 4a,
w wysokości 50 % miesięcznej opłaty stałej określonej w § 1 ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

