UCHWAŁA NR XIV/119/2020
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku
"Małe Misie"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506
t.j. z dnia 2019.03.15), art.58 i art.59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 ( Dz.U.2019.409 t.j. z dnia 2019.03.01) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 280 zł miesięcznie.
2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą
godzinę opieki.
§ 2.
Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie do
200 zł miesięcznie.
§ 3.
1. Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego
samego żłobka zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 - opłata zostaje
zmniejszona o 100 zł na drugie i kolejne dziecko.
2. Rodzice (opiekunowie prawni), których dochód nie przekracza 180% dochodu uprawniającego do
korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium
dochodowe), zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku - opłata zostaje
zmniejszona o 100 zł na każde dziecko.
3. Częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 i 2 następuje na wniosek uprawnionego
złożony do Dyrektora Żłobka
§ 4.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XXXVIIII/298/2018 z dnia 20.03.2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie"
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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