
 

 

UCHWAŁA NR XLII/330/17 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym, wysokości maksymalnej 

opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt  

w żłobku lub klubie dziecięcym 

Na podstawie 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 2016 r., poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Góra; 

2) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę 

Góra; 

3) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym 

utworzonym przez Gminę Góra. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu. 

2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w klubie dziecięcym w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu. 

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie 

dziecięcym, powyżej 10 godzin dziennie, w wysokości 40,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę. 

§ 3. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki 

w żłobku lub klubie dziecięcym na kwotę 12,00 zł. 

§ 4. 1. Określa się następujące warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, o których mowa  

w § 2 ust. 1 i 2: 

1) w przypadku uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego dziecka objętego Górowską Kartą Dużej 

Rodziny – opłata ulega obniżeniu o 10 %; 

2) w przypadku uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego jednocześnie więcej niż jednego dziecka, z tej 

samej rodziny, opłata ulega obniżeniu o 10% za drugie i kolejne dziecko. 

2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do częściowego zwolnienia z opłat, o których mowa  

w § 2 ust. 1 i 2 przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodzica. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/97/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt w klubie dziecięcym oraz wysokości  maksymalnej opłaty za wyżywienie (Dz. U. 

Woj. Doln. z 2015 r. poz. 4272). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady: 

J. Kubicki 
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