
ZARZĄDZENIE NR  021.12.2022 

DYREKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KLESZCZOWIE  

Z DNIA 26.08.2022roku 

w sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej dziecka, opłaty stałej i zasad 

wnoszenia opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie. 

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVI/572/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022r. o zmianie uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku       w 

Kleszczowie; 

Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 12 marca 2019r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kleszczowie oraz nadania mu statutu; 

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie ustalania wysokości 

opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Kleszczowie; 

Uchwała Nr XLV/457/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Kleszczowie oraz nadania mu statutu; 

Statut Gminnego Żłobka w Kleszczowie; 

Zarządzam co następuje: 

§1 

Na podstawie kalkulacji uwzględniającej normy żywieniowe stosowane do wieku dziecka, rodzaju        i 

liczby posiłków oraz poziomu cen produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków, 

ustala się wysokość dziennej stawki żywieniowej w  wymiarze 10,00 zł dla dziecka. 

 

§2 

Rodzice nie ponoszą kosztów związanych z wyżywieniem w przypadku nieobecności dziecka               

w żłobku.                                                          

§3 

1. Ustala się wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie na kwotę: 

400 zł. 

2. Rodzicom /opiekunom prawnym przysługują następujące zniżki w opłacie za pobyt dziecka             w 

żłobku: 

a/ w wysokości 150,00zł, jeśli są mieszkańcami Gminy Kleszczów; 

b/ w wysokości 75,00zł, jeżeli w żłobku uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych 

rodziców/opiekunów prawnych; 

c/ w wysokości 37,50zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością               w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym; 



d/ w  wysokości 37,50zł, 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); 

e/ w wysokości 37,50zł, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej     

(oznacza to rodzinę mającą troje i więcej dzieci). 

§4 

1. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku należy dokonać na podstawie wystawionej  

na koniec miesiąca Noty obciążeniowej nr….na podany rachunek bankowy o numerze: 

                                        89 8978 0008 0002 0949 2000 0040 

2. W opisie przelewu należy podać następujące dane: 

 opłata noty nr…  lub opłata stała za pobyt i wyżywienie/ imię i nazwisko dziecka. 

3. Notę za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku przekaże rodzicom/opiekunom prawnym 

intendent żłobka.  

4. Ostateczny termin wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku  ustala się na 15 dzień każdego 

miesiąca. 

§5 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń                  oraz 

na stronie internetowej Gminnego Żłobka w Kleszczowie. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 września 2022 roku. 

 

§7 

Z dniem obowiązywania powyższego zarządzenia Zarządzenie Dyrektora Gminnego Żłobka                  w 

Kleszczowie NR 021.1.2022 z dnia 03.01.2022r. traci moc. 


