
 

 

UCHWAŁA NR XXIII.192.2021 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia  

od ponoszenia opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole 

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.) w zw. z 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 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustalić następującą odpłatność w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole: 

1) za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie, w miesięcznej wysokości 20% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym; 

2) za wydłużony pobyt dziecka, w wysokości 0,7% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 

w danym roku kalendarzowym, za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu 

w Żłobku; 

3) za wyżywienie, w formie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości 0,35% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki 

kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się 

do pełnych złotych. 

§ 2. 1. Określić warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1: 

1) obniżenie o 50% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje jeżeli dziecko oraz jego rodzic/opiekun 

prawny, mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Legnickie Pole; 

2) obniżenie o 25% opłaty wyliczonej na podstawie zastosowania § 2 ust. 1 pkt 1 przysługuje na drugie i każde 

kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź każde kolejne dziecko oraz jego 

rodzic/opiekun prawny, mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Legnickie Pole; 

3) obniżenie o 25% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko tego samego 

rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź każde kolejne dziecko oraz jego rodzic/opiekun prawny, mają 

miejsce zamieszkania poza terenem Gminy Legnickie Pole. 
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2. Częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-3 przysługuje na podstawie 

pisemnego  wniosku rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka, zawierającego m.in.: zaświadczenie o zameldowaniu 

na pobyt stały bądź czasowy dziecka i jego rodzica/opiekuna prawnego, bądź umowę kupna/sprzedaży w formie 

aktu notarialnego, umowę najmu, umowę użyczenia, potwierdzające tytuł prawny do korzystania z mieszkania 

lub domu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, złożonego  przed zawarciem umowy określającej zasady 

pobytu dziecka w żłobku, a w przypadku wniosku złożonego po dacie zawarcia umowy określającej zasady 

pobytu dziecka w żłobku, częściowe zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, liczonego 

od daty złożenia wniosku o częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat. 

3. Wniosek o częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-3 stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały. 

4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki 

kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się 

do pełnych złotych. 

§ 3. Zasady pobierania opłat w przypadku nieobecności dziecka w żłobku regulują statuty żłobków, nadane 

odrębnymi uchwałami Rady Gminy w Legnickim Polu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Dariusz Szczerba 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII.192.2021 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Wniosek o częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka  

w Żłobku Gminnym 

 

1. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko 

 

Adres  
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 
 

 

ul./nr 
 

 

 

2. Dane dziecka, którego zwolnienie dotyczy: 

Imię i nazwisko 

Adres  Miejscowość  

Kod pocztowy  

ul./nr  

 

3. Wnoszę o udzielenie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym: 

L.p. Tytuł zwolnienia od opłaty za pobyt dziecka w 

Żłobku Gminnym 

Wysokość zwolnienia Właściwe 

zaznaczyć (X) 

1. 

dziecko oraz jego rodzic/opiekun prawny mają 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Legnickie 

Pole 

50% opłaty za pobyt 

dziecka, o której mowa 

w § 1 pkt 1 uchwały 

 

2. 

drugie i każde kolejne dziecko tego samego 

rodzica/opiekuna prawnego oraz rodzic/opiekun 

prawny drugiego i kolejnego dziecka mają miejsce 

zamieszkania na terenie Gminy Legnickie Pole 

25% opłaty za pobyt 

dziecka wyliczonej na 

podstawie 

zastosowania § 2 ust. 1 

pkt 1 uchwały 

 

3. 

drugie i każde kolejne dziecko tego samego 

rodzica/opiekuna prawnego oraz rodzic/opiekun 

prawny drugiego i kolejnego dziecka mają miejsce 

zamieszkania poza terenem Gminy Legnickie Pole 

25% opłaty za pobyt  

dziecka, o której mowa 

w § 1 pkt 1 uchwały 

 

 

4. Załączniki do wniosku: 

L.p. Załącznik 
Właściwe 

zaznaczyć (X) 

1. 
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy dziecka i jego 

rodzica/opiekuna prawnego 

 

2. 

umowa kupna/sprzedaży w formie aktu notarialnego, potwierdzająca tytuł 

prawny do korzystania z mieszkania lub domu przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka 

 

3. 
umowa najmu, umowa użyczenia potwierdzająca tytuł prawny do korzystania 

z mieszkania lub domu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

4.  inne (wymienić)  

 

Oświadczam, że w przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę częściowego zwolnienia z opłaty za 

pobyt dziecka w Żłobku Gminnym, niezwłocznie powiadomię o tym fakcie Dyrektora Żłobka, w celu naliczenia 

opłaty w pełnej wysokości. 

 

 

Legnickie Pole, dnia ………………   …………………..……………………… 
       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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