
UCHWAŁA NR XXV/177/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KLIMONTOWIE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w okresie realizacji 
projektu "Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 w związku 
z art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. 2020, 
poz. 326 z późn. zm.)Rada Miejska w Klimontowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala, że w okresie od 01.10.2020r. do 31.12.2021r. gdy realizowany jest projekt nr 
RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 pn. „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” realizowany przez Gminę 
Klimontów w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020” z osi priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.1 Równość mężczyzn 
i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty 
konkursowe) nie obowiązuje § 4 Statutu Żłobka Gminnego pn.  Zasady ustalania opłat za pobyt  
i wyżywienie w Żłobku w przypadku nieobecności dziecka. 

2. W okresie realizacji projektu „Kraina Malucha - Żłobek w Klimontowie” rodzice 
i opiekunowie prawni są zwolnieni z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Robert Orłowski 
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UZASADNIENIE

Gmina Klimontów realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 projekt nr RPSW.08.01.01-26-0041/19-00 pn. „Kraina Malucha -
Żłobek w Klimontowie” w ramach którego padła deklaracja: „Od uczestników projektu nie będą pobierane
żadne opłaty – udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny”.

W związku z powyższym na okres realizacji projektu zawiesza się stosowania § 4 Statutu Żłobka Gminnego
pn. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w przypadku nieobecności dziecka.

W związku z tym wymagane jest podjęcie uchwały regulującej tę kwestię.
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