
 

 

UCHWAŁA NR XX/210/2020 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/132/2019 Rady Gminy Psary z dnia 24 października 2019 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Psarach 

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

z 2020 roku, poz. 713) w związku z 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 (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 326 ze zm.)  Rada Gminy Psary uchwala: 

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr XII/132/2019 Rady Gminy Psary z dnia 

24 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym 

Żłobku w Psarach: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: "1.Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Psarach 

w wysokości 400 zł. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 w związku z realizacją projektu  "Wspieranie rozwoju warunków do 

godzenia życia zawodowego i prywatnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w stosunku do dzieci nie biorących udziału w wyżej 

wymienionym projekcie wynosi  miesięcznie 156 zł . 

3. W związku z pomniejszeniem opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w ust. 2, w okresie od 

1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku nie stosuje się możliwości korzystania z częściowych zwolnień od 

ponoszenia miesięcznych opłat za pobyt dziecka w żłobku." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Psary 

 

 

Jacenty Kubica 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 czerwca 2020 r.

Poz. 4998
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