
 

 

UCHWAŁA NR LXI/464/18 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Miejskim  

Pod Grzybkiem w Obornikach Śląskich oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki  

nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Integracyjnym  

Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem: 

1) w wymiarze do 7 godzin dziennie w wysokości 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) 

miesięcznie, 

2) w wymiarze do 8 godzin dziennie w wysokości 252,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa złote),  

miesięcznie, 

3) w wymiarze do 9 godzin dziennie w wysokości 283,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy złote) 

miesięcznie, 

4) w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 315,00 zł (słownie: trzysta piętnaście złotych) 

miesięcznie. 

§ 2. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w Integracyjnym 

Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem ponad 10 godzin dziennie na kwotę 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 

za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w żłobku w danym dniu. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego wyżywieniem 

w Integracyjnym Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem na kwotę 4 zł (słownie: cztery zł.) dziennie dla dzieci 

żywionych standardowo. 

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego wyżywieniem w Integracyjnym 

Żłobku Miejskim Pod Grzybkiem na kwotę 6 zł. (sześć zł.) dziennie dla dzieci żywionych z uwzględnieniem 

diet ze wskazań lekarskich: bezmlecznej i bezglutenowej. 
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§ 4. Traci moc uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011 r.  

ze zmianami w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich.  

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

A. Zakęś 
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