
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/337/17 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu 

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 2170 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się opłatę za dzień pobytu dziecka w żłobku w wysokości 12,00 zł. 

2. Ustala się opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego na wniosek rodziców pobytu 

dziecka w żłobku, przekraczającego 10 godzin dziennie, w wysokości 20,00 zł za godzinę. Wydłużony wymiar 

opieki może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku w formie 

dziennej stawki żywieniowej w wysokości 6,00 zł. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3, za czas przebywania dziecka w żłobku wnosi się z dołu, w terminie 

do 10 dnia następnego miesiąca. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie jest naliczana za dni nieobecności dziecka w żłobku, pod warunkiem 

powiadomienia żłobka o tym fakcie do godz. 8.00 rano danego dnia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

 

Stanisław Kiełek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 grudnia 2017 r.

Poz. 2939
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