
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/113/20 

RADY GMINY RANIŻÓW 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Raniżowie, 

dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty  

za wyżywienie w tym żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.)Rada 

Gminy Raniżów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że wysokość opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Raniżowie, zwanym 

dalej żłobkiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Opłata za pobyt dziecka przyjętego do żłobka na czas zgłoszonej nieobecności innego dziecka, naliczana 

jest z kwoty określonej w ust. 1 proporcjonalnie do ilości dni, na które to dziecko zostało przyjęte do żłobka. 

3. W przypadku dzieci przyjętych do żłobka po 15 – tym dniu danego miesiąca kalendarzowego wysokość 

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

4. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku ponad 

10 godzin dziennie na kwotę 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu dziecka w żłobku w danym dniu.  

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku na kwotę 9,00 zł (słownie: 

dziewięć złotych 00/100) dziennie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów.  

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Raniżów 

 

 

Jan Puzio 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lutego 2020 r.

Poz. 938


