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UCHWAŁA NR XLVII/519/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 27 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych
przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 58 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 i 3 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości
maksymalnej opłaty za wyżywienie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1. po ust. 2 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:
"3. Uchwala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym,
w wysokości 50 % opłaty o której mowa w ust. 1. z tytułu uczestnictwa w programie "Białostocka
Karta Dużej Rodziny", zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego
2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Białostocka Karta Dużej Rodziny".
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na
poziomie 7 zł dziennej stawki żywieniowej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r..
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Leszek Kusak

