
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/185/2020 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

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

za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 oraz 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 r. poz. 326 z późn. zm.)  

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie określonym uchwalą Nr XIII/121/2015 Rady Gminy 

Lelów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5705) Rada Gminy Lelów uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lelów w wysokości 320,00 zł 

miesięcznie. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony na wniosek rodzica wymiar opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin 

dziennie w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

3. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 7 zł. 

§ 2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza 

do żłobka zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 o 50% za drugie oraz każde 

następne dziecko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 

§ 4. Traci moc uchwała NR XXV/247/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Rady Gminy Lelów w sprawie 

uchwalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2016 r. poz. 6632). 

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

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 grudnia 2020 r.

Poz. 8445
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