
  

UCHWAŁA NR XXXIV/259/22 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Hajnówce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, poz. 583) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece  

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, poz. 952, poz. 2270, poz. 2400) Rada Miasta Hajnówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka Samorządowego w Hajnówce, stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2488, poz. 3576, z 2019 r. 

poz. 3054) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta 

Hajnówka, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż 

Miasto Hajnówka, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.”; 

2) § 14 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za korzystanie z usług 

żłobkowych w postaci: 

1) opłaty za pobyt, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Hajnówka; 

2) opłaty za wyżywienie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5; 

3) dodatkowej opłaty za korzystanie z wydłużonego czasu przebywania dziecka w żłobku uchwalonej 

przez Radę Miasta Hajnówka. 

3. Opłata za pobyt dziecka ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania dziecka lub w sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 za czas przerwy w funkcjonowaniu Żłobka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 maja 2022 r. 

Przewodnicząca Rady 

Walentyna Pietroczuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 kwietnia 2022 r.

Poz. 1692
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