
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane  

przez Żłobek Miejski w Krajence 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) w związku z art. 23, 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krajence (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 roku, 

poz. 10454 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Miesięczna opłata za pobyt dzieci w żłobku składa się z: 

1) opłaty stałej, obliczonej procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego za III 

kwartał roku budżetowego poprzedzającego dany rok budżetowy przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego komunikatem publikowanym w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;”; 

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość opłaty stałej, o której mowa w § 1 pkt 1, stanowi: 

1) stawka podstawowa, tj. 8,5 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za III kwartał roku budżetowego poprzedzającego dany rok budżetowy przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;”; 

3) Dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. W 2020 roku przyjmuje się opłatę stałą w wysokości 451,67 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Krajence 

(-) Piotr Jończyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2020 r.
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