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Poz. 4432
UCHWAŁA NR VII/74/2019
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019r., poz. 409) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, w wysokości 190 zł.
2. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem
powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu w wysokości 20 zł.
3. Ustala się, że w uzasadnionych przypadkach z powodu trudnej sytuacji losowej rodziny dziecka,
Dyrektor żłobka na wniosek rodziców/opiekunów prawnych może częściowo zwolnić od ponoszenia opłaty
poprzez obniżenie opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku do kwoty 90 zł.
4. Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, wraz z wnioskiem o jego
zastosowanie powinien przedstawić w formie oświadczenia okoliczności niezbędne do ustalenia uprawnienia
do tego zwolnienia.
§ 2. 1. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka z żłobku w wysokości 15 zł.
2. Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala Dyrektor żłobka w porozumieniu z radą rodziców
żłobka, z zastrzeżeniem postanowienia ust.1.
§ 3. Zakres usług oraz zasady wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie określi umowa
zawarta pomiędzy Dyrektorem żłobka a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 1, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
§ 5. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś .
§ 6. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielka Wieś.
§ 7. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Grzegorz Twardy

