
UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i 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. 2018 r., poz. 603, poz. 650, poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Korzystanie z Gminnego Żłobka w Kleszczowie, prowadzonego przez Gminę Kleszczów jest 
odpłatne.

2. Opłata, o której mowa obejmuje:

1) opłatę za pobyt;

2) opłatę za wyżywienie.

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie na kwotę 
400 zł.

2. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek 
rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

3. Opłata, o której mowa w ustępie 1 nie podlega obniżeniu z tytułu nieobecności dziecka w żłobku.

§ 3. 1. Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku ustala się w wysokości 10 zł dla dziecka.

2. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia, najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka 
w żłobku rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu 
obowiązującej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

3. Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji co roku 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" za rok poprzedni. Wysokość zwaloryzowanej 
opłaty podaje do wiadomości dyrektor żłobka.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1, wnosi się miesięcznie z dołu do 15 dnia każdego 
miesiąca.

§ 5. 1. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługują następujące zniżki w opłacie za pobyt dziecka 
w żłobku, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały:

1) w wysokości 200 zł, jeśli są mieszkańcami Gminy Kleszczów;

2) w wysokości 50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych 
rodziców/opiekunów prawnych;
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3) w wysokości 100 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym;

4) w wysokości 50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko wychowywane samotnie przez jednego z rodziców 
(w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

5) w wysokości 50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej (oznacza to 
rodzinę mającą troje i więcej dzieci).

2. Zniżki, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

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

 
Przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów

Katarzyna Biegała
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