
 
 

UCHWAŁA NR L/411/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 14 lipca 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/19 z dnia 10 lipca 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie 
utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1 pkt 1     i ust. 2     oraz art. 11 ust. 1     i ust. 2     ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.) oraz art. 12 
ust. 1 pkt 2     i ust. 2     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Żłobka Gminnego w Dobczycach będącym załącznikiem do uchwały nr XI/92/19 z dnia 
10 lipca 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie  utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 ust. 3 załącznika przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

"3. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, wnosi się do 20 -go dnia 
każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni."; 

2) § 10 ust 4 załącznika przyjmuje nowe, następujące brzmienie: 

"4. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin dziennie, 
wnosi się do 20 -go dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.". 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

  

   
Przewodnicząca Rady  Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Małgorzata Jakubowska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 lipca 2022 r.

Poz. 5139
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