
Uchwała Nr XLII/305/09 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 27 października 2009r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 34 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm.: Nr 166, poz. 1172 oraz Nr 181, 
poz. 1290 z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, 
Nr 98, poz. 817), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1.
Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do pokrywania kosztów pobytu dziecka w żłobku, w tym:

1) Pełnych kosztów wyżywienia dziecka, ustalanych na podstawie dziennej stawki żywieniowej 
-  „opłata za wyżywienie”.

2) Częściowych kosztów pobytu dziecka w żłobku wynikających z utrzymania i funkcjonowania 
żłobka -  „opłata stała”.

§ 2 .
Ustala się następującą wysokość opłat o których mowa w §1:

1) Dzienna stawka za wyżywienie stanowi 0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w zaokrągleniu do 0,10 zł według zasady -  do 0,05 zł włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 
0,05 zł w górę.

2) Opłata stała stanowi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do pełnych 
złotych, według zasady -  do 0,50 zł włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 0,50 zł 
zaokrąglenie w górę.

§ 3.
1. Opłata o której mowa w § 1 pkt 1 podlega zmniejszeniu o kwotę określoną w §2 pkt 1 za 

każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.
2. Opłata o której mowa w § 2 pkt 2 nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności 

dziecka w żłobku, za wyjątkiem sytuacji, kiedy rodzice (opiekunowie) zapisują dziecko do 
Żłobka począwszy od 16 dnia miesiąca.

§ 4 ;
1. Opłata stała za drugie dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do Żłobka wynosi 50% 

obowiązującej stawki.
2. Pobyt w Żłobku trzeciego i następnego dziecka jest wolny od opłaty stałej.

§5 .
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr X/76/07 z dnia 10 lipca 2007r. oraz
uchwała Nr XXXIV/244/09 z dnia 07 kwietnia 2009r.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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