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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Poświętne 

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 ze zm.), art. 12 ust. 3 w związku z ust. 2 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 2020 r., poz. 326 ze zm.) Rada Gminy Poświętne, 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Poświętnem w wymiarze do 

10 godzin dziennie, w wysokości 230 zł. 

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku powyżej 10 godzin 

w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 3. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 8,5 zł. 

§ 4. W przypadku gdy do żłobka uczęszcza drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny opłata za 

każde z tych dzieci zostaje obniżona o 50%. 

§ 5. Zasady pobierania opłat w przypadku nieobecności dziecka w żłobku reguluje statut żłobka, nadany 

odrębną uchwałą Rady Gminy Poświętne. 

§ 6. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego 

nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie 

z opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. 

Opłata pobrana zostanie odliczona od opłaty należnej w pierwszym okresie płatności po zakończeniu okresu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 7. Zobowiązuje się dyrektora żłobka do zawarcia umów z rodzicami dzieci przyjętych do żłobka, 

określających czas pobytu dziecka w żłobku i wynikającą z niego wysokość opłat. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi żłobka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Orych 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka 

w żłobkach prowadzonych przez Gminę Poświętne 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1326 ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę, 

opłaty dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za 

wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.  


