
UCHWAŁA NR XX/229/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 

dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku 

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), art. 58 ust. 1 oraz 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, 568) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w Żłobku Gminnym w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 429), zmienionej uchwałą Nr 
XVIII/199/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. 
poz. 976) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku, ponoszoną przez rodzica 
(opiekuna prawnego) w wysokości 18% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564). 

2. W przypadku czasowego zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka opłatę miesięczną 
ponoszoną przez rodzica (opiekuna prawnego) zmniejsza się o 70%, proporcjonalnie do ilości 
dni zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej
właściwości Rady Gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji
rady gminy.
Art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 upoważnia radę gminy do ustalenia w
drodze uchwały opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

Na podstawie 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. 374,567,568), od
dnia 16 marca 2020 r. zawieszone zostało funkcjonowanie żłobków. Stan ten, na chwilę obecną
obowiązuje do 26 kwietnia 2020 r. Ze względu na szybko zmieniającą się sytuację
epidemiologiczną, zamknięcie placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 może ulec
wydłużeniu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do publicznego
żłobka, w sytuacji obniżenia dochodów rodzin związanych z ograniczeniami wynikającymi z
epidemii koronawirusa, zasadnym jest zmniejszenie opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w
Łasku.

Z powyższych względów, kierując się ważnym interesem społecznym w niniejszej uchwale
przewidziano moc obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. uznając, że zasady demokratycznego
państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie.
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