
 

 

UCHWAŁA NR XI/114/19 

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w  Miejskim Żłobku w Orzeszu 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 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 Miejska Orzesze uchwala 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w Miejskim Żłobku w Orzeszu  

w wysokości 250,00 zł miesięcznie.  

2. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin 

w wysokości 20,00 zł. 

3. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 12,00 zł. 

§ 2. Udziela się ulgi w opłacie za pobyt w wysokości 50% na drugie i kolejne dziecko tych samych 

rodziców (opiekunów prawnych), uczęszczające równocześnie do Żłobka. 

§ 3. W przypadku, gdy Żłobek nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych powyżej 3 dni, bądź 

za okres przerwy wakacyjnej, opłaty za pobyt dziecka w Żłobku zmniejsza się proporcjonalnie za każdy dzień, 

w którym Żłobek był nieczynny. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/627/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu oraz Uchwała Nr XLVIII/646/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku 

w Orzeszu. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Jan Mach 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2019 r.

Poz. 6079
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