
 

 

UCHWAŁA NR XVIII.161.2021 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w „Gminnym Żłobku „Maluszek”  

w Wielopolu Skrzyńskim”, określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tej opłaty 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

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.), 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 2021 r. poz. 75) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 650,00 zł miesięcznie w wymiarze 

dziesięciu godzin dziennie. 

2. W przypadku realizacji w żłobku projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych uczestnicy 

projektu podlegają zwolnieniom z opłaty, o której mowa w ust. 1, na zasadach i w zakresie określonym 

w regulaminie danego projektu. 

§ 2. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w żłobku ponad wymiar dziesięciu godzin dziennie 

w wysokości 20,00 zł za każdą godzinę opieki. 

§ 3. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 

6,00 zł. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX.88.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w „Gminnym Żłobku „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim” oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 
Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

inż. Piotr Zięba 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 lutego 2021 r.

Poz. 464



Uzasadnienie  

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z konieczności ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz jego 

wyżywienie w żłobku w związku z działaniem jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Żłobek „Maluszek” 

w Wielopolu Skrzyńskim” z uwagi na zaktualizowanie kalkulacji kosztów pobytu dziecka w żłobku. 

Przedmiotowa uchwała uchyla uchwałę Nr IX.88.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 

19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Maluszek” w Wielopolu 

Skrzyńskim” oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, bowiem wprowadza możliwość ubiegania 

się dla rodziców/opiekunów dziecka o zwolnienie z opłaty podstawowej za pobyt dziecka w żłobku 

w przypadku realizacji w żłobku projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych na zasadach i w zakresie 

określonym w regulaminie danego projektu. W przypadku zaś braku uczestnictwa w projektach 

dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, stawka opłaty za pobyt dziecka w żłobku została ustalona 

w wysokości zapewniającej możliwie największą dostępność żłobków dla rodziców (opiekunów prawnych) 

dzieci, stabilność i prorozwojowe finansowanie tego systemu oraz w takiej wysokości, by to nie skutkowało 

niedoinwestowaniem czy degradacją gminnego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze 

powyższe podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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