
 

 

UCHWAŁA NR II/16/2018 

RADY GMINY ŚWIĄTKI 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym w Świątkach, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 58 

ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 roku, poz. 603 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje: 

§ 1. Rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem zobowiązani są do pokrywania kosztów pobytu dziecka w żłobku, w tym:  

1. opłaty za pobyt dziecka w żłobku; 

2. opłaty za wyżywienie; 

3. dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, przekraczający 10 godzin dziennie, nad dzieckiem. 

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w §1 ust. 1 wynosi miesięcznie 280,00 zł. 

2. W przypadku gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny 

wniosek rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem skierowany do dyrektora żłobka, opłatę określoną w ust. 1 obniża się o 50% za drugie i każde 

następne dziecko. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku wysokość opłaty za pobyt nie ulega zmianie, bez względu 

na liczbę dni nieobecności. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku w wysokości 10% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 847 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Koszt wyżywienia dziecka w żłobku obejmuje wartość surowców użytych do przygotowania trzech 

posiłków dziennie. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za wyżywienie za każdy dzień 

nieobecności dziecka. 

4. Aktualną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku dyrektor podaje do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń żłobku. 

§ 4. Dodatkowa opłata, o której mowa w §1 ust. 3 wynosi 2,5 % obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin pobytu dziecka 

w żłobku. 
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§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XX/179/2017 Rady Gminy Świątki z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym w Świątkach, maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Świątki 

Franciszek Płotnikowski 
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