UCHWAŁA NR 783/XLV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 714/XL/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Lubaczowie oraz określenia warunków częściowego
zwolnienia od ponoszenia opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 714/XL/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt i wyżywienie dziecka z Żłobku Miejskim w Lubaczowie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia
opłat wprowadza się następujące zmiany:
– paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzice lub opiekunowie prawni
mogą wnieść o zwrot odpłatności określonej w § 1 i § 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji. Wniosek na piśmie
winien być złożony do dyrektora żłobka w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce
nieobecność dziecka. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubaczowie

inż. Zdzisław Cioch
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