
 

 

UCHWAŁA NR II/10/18 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

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

w Żłobku gminnym „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.), Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. żłobku - rozumie się przez to Żłobek gminny „Wojtusiowa Kraina” w Wojciechowie prowadzony  

przez Gminę Lubomierz, 

2. rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze 9 godzin dziennie w wysokości 0,07% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą rozpoczętą 

godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem. 

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku powyżej 9 godzin 

w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów  

za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę. 

3. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6,50 zł 

za każdy dzień pobytu. 

§ 3. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, na wniosek rodziców 

dyrektor żłobka obniża opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1, o 30% za drugie i każde następne dziecko. 

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

odrębną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. 

§ 5. Czas pobytu dziecka w żłobku i wynikającą z niego wysokość opłat, określa umowa zawarta pomiędzy 

dyrektora żłobka a rodzicami przyjętych dzieci. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz . 

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz:  

M. Pater 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 grudnia 2018 r.

Poz. 6192
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