
 

 

UCHWAŁA NR XXI/204/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień 

z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 326 i poz. 568) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie 

w wymiarze do 5 godzin dziennie w wysokości 100 zł.  

2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wymiarze powyżej 5 godzin ustala się opłatę w wysokości 

0,1% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza jednocześnie dwoje dzieci z jednej rodziny opłatę określoną  

w ust. 1 i 2 obniża się o 50% na drugie dziecko. 

4. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej (mającej na utrzymaniu troje  

lub więcej dzieci) objętej Programem „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, zwalnia się z opłaty o której 

mowa w ust. 1 i 2 każde dziecko z tej rodziny. 

§ 2. W przypadku zamknięcia żłobka w okresie letniej przerwy wakacyjnej lub zawieszenia działalności 

placówki na podstawie przepisów szczególnych rodzic/opiekun prawny nie ponosi opłaty za pobyt dziecka.  

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1  

w Dzierżoniowie w wysokości 8,50 zł.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/181/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1  

w Dzierżoniowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4023). 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Jarosław Rudnicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2020 r.

Poz. 5071
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