
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wysokości i zasad opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie  

w żłobku miejskim w Sycowie. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. 

poz. 446) art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 157) 

Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć 

dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka w wysokości 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę – do 10 

godzin pobytu dziecka w żłobku. 

2. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie dwoje dzieci lub więcej z jednej rodziny, opłatę,  

o której mowa w ust. 1 obniża się o 25%. 

3. Za każdą przekroczoną godzinę pobytu dziecka w żłobku w stosunku do czasu określonego w umowie 

rodzic/prawny opiekun dokonuje opłaty 30,00zł. 

4. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obniża się o 50% za dany miesiąc w przypadku przyjęcia dziecka 

do żłobka po 15 dniu miesiąca i wypisania dziecka do 15 dnia miesiąca. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną dzienną stawkę żywieniową w wysokości 7,00zł. na dziecko 

2. Opłaty za wyżywienie uzależnione są od liczby posiłków spożywanych przez dziecko i rzeczywistych 

kosztów. 

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez żłobek świadczeń oraz wysokości odpłatności, o których 

mowa w §1 i § 2 określi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka, a rodzicem/prawnym opiekunem 

dziecka, która określi: 

1) okres zawarcia umowy 

2) wymiar czasu pobytu dziecka w żłobku, 

3) liczbę posiłków, 

4) ilość godzin pobytu dziecka w żłobku. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 marca 2015r. (Dz. Urzędowy 

Woj. Dolnośląskiego poz. 1483) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej,  

dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie 

żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 4075



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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 
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