
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty łącznej za pobyt dziecka objętego projektem  

pn. „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów !” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), Rada Gminy Świebodzice uchwala co następuje: 

§ 1. Ile kroć w uchwale jest mowa o: 

1) żłobku - rozumie się przez to Żłobek Miejski nr 2 w Świebodzicach, prowadzony przez Gminę 

Świebodzice; 

2) rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych; 

3) projekcie - rozumie się przez to projekt pn. „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów !” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku objętego projektem w wymiarze do 10 godzin dziennie 

w wysokości 157,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem złotych 50/100) miesięcznie. 

2. Ustala się maksymalną wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku objętego 

projektem w wysokości 105 zł (słownie: sto pięć złotych 00/100) miesięcznie. 

§ 3. Zasady pobierania opłat w przypadku nieobecności dziecka w żłobku reguluje statut żłobka.  

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Halina Mądra 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2020 r.

Poz. 3380
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