
UCHWAŁA NR XLII/305/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza oraz 
warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia tej opłaty. 

Na podstawie 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. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Świlcza, zwanym dalej 
„Żłobkiem”, w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu przyjęcia dziecka do 
Żłobka. Kwotowa wysokość tej opłaty ulega zmianom stosownie do zmian wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym. 

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem 
w Żłobku w wysokości 30,00 zł (słownie zł: trzydzieści). 

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opiekąw Żłobku w formie 
dziennej stawki żywieniowej w kwocie 5 zł (słownie zł: pięć/. 

§ 4. Określa się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt 
dziecka w Żłobku: 

1) w przypadku uczęszczania do Żłobka jednocześnie drugiego dziecka z tej samej rodziny, opłata za to dziecko 
wynosi 50% opłaty określonej w § 1, 

2) w przypadku uczęszczania do Żłobka jednocześnie trzeciego i kolejnych dzieci z tej samej rodziny opłata, 
o której mowa w § 1, za te dzieci nie jest pobierana, 

3) w przypadku uczęszczania do Żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko wynosi 
50% opłaty, określonej w § 1, w okresie posiadania orzeczeniao niepełnosprawności. 

§ 5. Zwolnień, o których mowa w § 4 dokonuje dyrektor Żłobka na wniosek rodziców, opiekunów prawnych 
lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. po uprzednim jej ogłoszeniuw Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski

Id: 140C650E-BF58-45C8-8ED2-F210CE6B607F. Podpisany Strona 1




