
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/202/2020 

RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Jaczowie oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) w związku z 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 2020 r. poz. 326) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 

godzin dziennie na kwotę 250,00 zł miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).  

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do żłobka w ramach projektu „Nowy żłobek w Gminie 

Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy” w okresie realizacji Projektu nie ponoszą opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku. 

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, obejmującą koszty 

produktów do sporządzania posiłków na kwotę 6 złotych dziennie (słownie: sześć złotych). 

4. W przypadku dziecka przyjętego do żłobka w ramach projektu „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa 

szansą dla Rodziców na powrót do pracy” oraz w okresie realizacji Projektu, opłata za dzienne wyżywienie 

dziecka w żłobku, zostaje ustalona na kwotę 6 złotych dziennie (słownie: sześć złotych) jednak nie więcej  

niż 79,60 zł miesięcznie (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100). 

§ 2. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty za wydłużoną opiekę nad dzieckiem w żłobku ponad 10 godzin 

dziennie w wysokości 50 zł za każdą godzinę opieki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Tadeusz Kozakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 4545


		2020-08-04T10:13:01+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




