
 

 

UCHWAŁA NR LIV/410/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

z dnia 16 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez  

Samorządowy Żłobek w Jedliczu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze. 

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

U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Jedliczu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1) wysokość opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Jedliczu, zwanym dalej Żłobkiem 

w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 10 godzin dziennie, 

2) wysokość dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin dziennego pobytu dziecka 

w żłobku, 

3) maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku. 

§ 2. 1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze 10 godzin dziennie wynosi 190,00 zł za miesiąc 

kalendarzowy. 

2. Opłata za czas pobytu dziecka w żłobku, krótszy niż określony w ust.1, pomniejszana jest odpowiednio 

o 10% za opiekę nad dzieckiem przez 9 godzin oraz o kolejne 10% za opiekę nad dzieckiem do 8 godzin. 

3. Przy ustalaniu opłaty zgodnie z ust. 1 i ust. 2 bierze się pod uwagę zadeklarowany w umowie czas 

pobytu dziecka w żłobku, przy czym nieprzestrzeganie ustalonych terminów odbioru dziecka skutkuje 

naliczaniem w kolejnym miesiącu opłaty w wysokości określonej w ust. 1. 

§ 3. Wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wynosi 50 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę pobytu w żłobku. 

§ 4. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 9 zł.  

§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1i ust. 2 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka 

w żłobku. 

2. Opłata, o której mowa w § 4 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka proporcjonalnie do 

okresu nieobecności. 

§ 6. W przypadku, gdy żłobek nie może świadczyć swoich usług z przyczyn losowych, opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku zmniejsza się proporcjonalnie za każdy dzień, w którym żłobek nie był czynny. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Piotr Woźniak 
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