
UCHWAŁA NR XXIX/227/2020 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia warunków całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku 

Miejskim „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada 

Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadza się całkowite zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Kubuś 

Puchatek”, w przypadku wydania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego polecenia zawieszenia działalności 

żłobka, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. 

2. Zwolnienie obejmuje okres zawieszenia działalności żłobka z przyczyn wskazanych w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 12 marca 2020 r. 

 Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 326) rada gminy może określić w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

ponoszenia opłat w żłobku utworzonym przez gminę. 

Wobec pilnej potrzeby uregulowania prawno–finansowych następstw polecenia Wojewody 

Zachodniopomorskiego dotyczącego zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”, 

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zasadne jest podjęcie niniejszej 

uchwały. Z uwagi na zaistniałą sytuację proponuje się zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku za okres 

zawieszenia działalności. 

Nadanie niniejszej uchwale mocy wstecznej jest uzasadnione normą art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który przewiduje możliwość nadania aktowi 

normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie. 
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