
 

 

UCHWAŁA NR XIII/98/2019 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

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

w Żłobku Publicznym „Szczęśliwe Misie” w Malczycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2019 r. 

poz. 506 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 lat 3 (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 409 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. W związku z otrzymaniem przez Gminę Malczyce dofinansowania do projektu pn. „Stworzenie 

i zapewnienie funkcjonowania żłobka „Szczęśliwe Misie” w gminie Malczyce” współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020 w okresie realizacji niniejszego projektu, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.: 

1) opłaty za pobyt dziecka objętego projektem w Żłobku Publicznym nie pobiera się; 

2) opłata za wyżywienie dziecka objętego projektem w Żłobku Publicznym, zgodnie z przyjętymi we wniosku 

o dofinansowanie zapisami, wynosi 7,00 zł dziennie. 

2. Dla pozostałych dzieci w wieku do lat 3, których rodzice nie są objęci projektem, o którym mowa 

w ust. 1 ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w wysokości 0,07% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w wysokości 18,00 zł. 

2. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2. 

§ 3. 1. W Żłobku Publicznym zapewnia się opiekę w wymiarze 9 godzin dziennie względem każdego 

dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku Publicznym może być, na wniosek 

rodzica dziecka/opiekuna prawnego, wydłużony, za dodatkową opłatą. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar, 

o którym mowa w ust. 1. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce: 

M. Olchawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 6873
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