
UCHWAŁA NR XLII/322/2013 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 
594ipoz. 645) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 201 lr. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz.U. z2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171 poz. 1016, Dz.U. z2013r. poz. 747, 
poz. 983) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów pobytu dziecka w żłobku, w tym:

1) częściowych kosztów pobytu dziecka w żłobku wynikających z utrzymania i funkcjonowania żłobka - "opłata

2) pełnych kosztów wyżywienia dziecka, ustalanych na podstawie dziennej stawki żywieniowej - "opłata za 
wyżywienie".

§ 2. Ustala się następującą wysokość opłat, o których mowa w §1:

1) dzienna stawka z tytułu opłaty stałej stanowi 0,9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do 
pełnych złotych, według zasady - do 0,50 zł włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 0,50 zł zaokrąglenie w górę.

2) zaliczkowa dzienna stawka za wyżywienie stanowi 0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu 
do 0,10 zł według zasady - do 0,05 zł włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 0,05 zł zaokrąglenie w górę. 
Kwota ta będzie rozliczana w okresach miesięcznych. W rozliczeniu miesięcznym maksymalna dzienna stawka 
za wyżywienie nie może przekroczyć 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. 1. Opłata stała za drugie dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do żłobka wynosi 50% obowiązującej 
stawki.

2. Opłata stała za pobyt w żłobku trzeciego i każdego następnego dziecka z tej samej rodziny wynosi 20% 
obowiązującej stawki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr YII/59/2011 z dnia 28 kwietnia 201 lr. w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014r.

stała".

Przewodnicząca Rady

Monika Wąsik-Kudla
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