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UCHWAŁA NR XI/89/19
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia
od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
w Publicznym Żłobku w Żelaznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Żelaznej
w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
2. W przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko
wynosi 50% opłaty określonej w ust. 1.
3. Ustala się dodatkową opłatę, z tytułu wydłużenia wymiaru opieki nad dzieckiem w żłobku, w wysokości
50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin.
§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w Publicznym
Żłobku w Żelaznej w wysokości 10,00 zł dziennie.
§ 3.1. Opłaty, o których mowa w § 1 oraz § 2, wnoszone są do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni
okres rozliczeniowy.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko uczęszczało do żłobka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Konopa

