
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 

RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Dąbrowa 

Zielona 

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

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) Rada Gminy  Dąbrowa Zielona 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała ustala: 

1) wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona w związku  

z opieką wykonywaną do 10 godzin dziennie, 

2) Wysokość dodatkowej opłaty w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona w wymiarze 

wydłużonym na wniosek rodzica, 

3) maksymalną wysokość opłaty ustaloną za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa 

Zielona. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicu- oznacza to również osoby o jakich mowa w art. 3 ustawy  

z dnia 4 lutego 2011roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

§ 3. 1. Opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Dąbrowa Zielona w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Dąbrowa Zielona wynosi 0,40 zł za godzinę pobytu. 

2. Opłata za pobyt dziecka spoza terenu Gminy Dąbrowa Zielona w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Dąbrowa Zielona wynosi 1,00 zł za godzinę pobytu. 

3. Świadczenia, o jakich mowa w ust. 1 obejmują: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w wymiarze do 

10 godzin dziennie, 

2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

dziecka, 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego 

dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka. 
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§ 4. 1. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Zielona, który 

na wniosek rodzica trwa ponad wymiar godzin wynikających z organizacji pracy żłobka wynosi 20,00 zł za 

każdą następną godzinę pobytu. 

2. Opłata ponad  wymiar godzin wynikających z organizacji pracy żłobka dziennie obejmuje świadczenia 

wskazane w § 3, ust. 2 pkt 1-3. 

§ 5. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Dąbrowa, obejmująca koszty produktów do sporządzenia posiłków wynosi 5,00 złotych dziennie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Kucharski 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 60


		2017-01-04T10:46:50+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




