
UCHWAŁA NR XXVII/259/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od 
ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej 

opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2, w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie w wysokości 10% 
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.  

2. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w wysokości 40,00 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie. 

3. Ustala się maksymalną miesięczną opłatę za wyżywienie obliczoną z przemnożenia stawki dziennej 
wynoszącej 0,35% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym przez maksymalną ilość dni roboczych w miesiącu. 

4. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego nadzwyczajnymi 
okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje zwolnienie 
z opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni roboczych miesiąca, w którym żłobek nie świadczył 
usług. Opłata pobrana zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku w miesiącu, w którym żłobek 
wznowi działalność. W przypadku braku możliwości odliczenia opłaty, zostanie ona zwrócona na podstawie 
pisemnego wniosku rodzica lub prawnego opiekuna. 

5. W przypadku uczęszczania do Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie rodzeństwa, opłata za pobyt, o której 
mowa w ust.1, ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko. 

§ 2. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta przez dyrektora 
żłobka z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskie w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku 
oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 

Id: F4D20D4E-D70F-44EA-8E0A-A9A83F1B848F. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


		2021-01-26T23:00:00+0000
	Polska
	Waldemar Antkowiak
	Podpis organu wydającego akt prawny.




