
Uchwała Nr XXXVIII/315/09 
Rady Miejskiej w Głuchołazach 

 
 z dnia 28 października 2009 r. 

  
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach 

 
Na podstawie art. 34b ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89; zm.: z 2006 r. Nr 143 poz. 1032; Nr 191, poz. 1410; z 
2007 r. Nr 166, poz. 1172: Nr 181, poz. 1290; Nr 123, poz. 849; Nr 176, poz. 1240; z 2008 r. Nr 171, poz. 
1056; Nr 234 poz. 1570; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641; Nr 98, poz. 817), Rada Miejska w 
Głuchołazach uchwala, co następuje: 

 
§ 1.1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach, która zawiera:  
1) opłatę stałą w wysokości 200 zł miesięcznie za pierwsze dziecko;  
2) opłatę stałą w wysokości 150 zł miesięcznie za drugie i następne dziecko;  
3) opłatę pokrywającą całkowite koszty zakupu surowców do przygotowania posiłków oraz częściowe 

koszty ich przygotowania w wysokości 2,70 zł dziennie.  
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o procent wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).  

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, po waloryzacji zaokrągla się do pełnej złotówki według zasady 
– do 0,50 zł włącznie zaokrągla się w dół, powyżej 0,50 zł w górę, natomiast opłatę, o której mowa w ust. 1 
pkt 3 zaokrągla się do 0,10 zł według zasady – 0,05 zł włącznie zaokrągla się w dół powyżej 0,05 zł w górę.  

4. Opłata stała, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności 
dziecka w żłobku.  

5. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podlega zmniejszeniu o kwotę określoną w ust. 1 pkt 3 za każdy 
dzień nieobecności dziecka w Żłobku.  

6. Zmiana wysokości opłaty, wynikająca z waloryzacji następuje od pierwszego dnia stycznia każdego 
roku. Burmistrz ogłasza nową wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok, na który ustalana jest wysokość opłaty.  

7. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się z góry do dnia 20 każdego miesiąca.  
8. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako iloczyn dni roboczych przypadających w danym 

miesiącu oraz dziennej stawki za wyżywienie.  
9. W przypadku, kiedy dziecko zostanie wypisane ze Żłobka powstała nadpłata kwoty, o której mowa w 

ust. 1 pkt 3, zostaje zwrócona.  
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2007 r. sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.  
 
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.  
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 
Anatol Bukała 

 


