
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/285/2018 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie w Żłobku Miejskim  

w Rudniku nad Sanem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 

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 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie w wysokości  

15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalonego według odrębnych przepisów. Opłatę 

zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 

§ 2. W przypadku dzieci przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca kalendarzowego wysokość 

opłaty za pobyt dziecka za ten miesiąc wynosi 50% opłaty miesięcznej, o której mowa w § 1. 

§ 3. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę opieki. 

§ 4. Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki 

w żłobku w wysokości 8 zł. Wysokość opłaty ulega waloryzacji w każdym kolejnym roku kalendarzowym 

w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu tego 

wskaźnika. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
 

 

mgr Edward Wołoszyn 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 2258
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