
UCHWAŁA NR VIII.44.2015
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 545, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 
art. 11 ust. 2 art. 12 ust.3 oraz 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 2013 r. poz. 1457) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Żłobku – rozumie się przez to Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi;

2) rodzinie – rozumie się przez to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 
dzieci, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

§ 2. 1. Ustala się wysokość wnoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych miesięcznej opłaty za pobyt 
dziecka w Żłobku w kwocie stanowiącej 15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

2. Obniża się kwotę opłaty miesięcznej, określonej w ust. 1 w przypadku jednoczesnego uczęszczania do 
Żłobka przez więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

3. W przypadku określonym w ust. 2 opłata za Żłobek wyniesie:

1) za pierwsze dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do Żłobka – 100% kwoty określonej w § 2 ust. 1;

2) za drugie dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do Żłobka – 50% kwoty określonej w § 2 ust.1;

3) za trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do Żłobka – 25% kwoty określonej 
w § 2 ust. 1.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na 
liczbę dni nieobecności.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za 
wyżywienie dziecka liczoną według dziennej stawki żywieniowej w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową, z zastrzeżeniem ust.1, ustala dyrektor Żłobka, w oparciu 
o rzeczywistą analizę kosztów żywienia.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości 
iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka.

4. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego 
pobytu dziecka w Żłobku, w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) za każdą rozpoczynającą się 
godzinę opieki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Id: 46A66494-A736-47D1-8551-D4BE13A31B96. Podpisany Strona 2




