
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/321/2022 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Głuszyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Żłobku Gminnym w Głuszycy zapewnia się opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie względem 

każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego, wydłużony, za dodatkową opłatą, o której mowa w ust. 4 poniżej. 

2. Ustala się stałą miesięczną opłatę za pobyt dziecka Żłobku Gminnym w Głuszycy w wymiarze  

do 10 godzin dziennie w wysokości 400,00 zł za miesiąc. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie podlega obniżeniu z tytułu nieobecności dziecka w Żłobku Gminnym 

w Głuszycy. 

4. Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 40,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki 

sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu. 

5. Zakres usług oraz terminy płatności za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Głuszycy oraz za 

wyżywienie dziecka określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem Żłobka Gminnego w Głuszycy, 

a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. 

§ 2. Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Głuszycy równa się 

ilorazowi dziennego kosztu usługi cateringowej świadczonej na potrzeby wyżywienia dzieci w Żłobku 

Gminnym w Głuszycy oraz liczby dzieci. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Głuszyca zmieniona uchwałą nr L/350/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 

24 kwietnia 2018 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

Grzegorz Milczarek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 stycznia 2022 r.

Poz. 487
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