
UCHWAŁA NR V/24/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunki zwolnienia od ponoszenia opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy zwanym dalej „Żłobkiem”:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin w wysokości 380,00 zł za jeden miesiąc;

2) maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 6 zł dziennie;

3) opłatę dodatkową w wysokości 38,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem 
w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego powyżej 10 godzin dziennie 
w danym dniu.

§ 2. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłata za pobyt dziecka 
w Żłobku określona § 1 ust. 1 pkt 1 w zmniejsza się o 50 %  za każde dziecko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) wysokość opłaty, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym
utworzonym przez gminę, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze
uchwały. Stosownie do art. 59 ust. 2 w/w ustawy rada gminy może określić,
w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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