
                                                                                                                                                

UCHWAŁA NR  X/114/2019
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków
i 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  2019 r., poz. 506) oraz art. 58 ust. 1  i art. 59 ust.2 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 roku o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409) Rada Gminy Lisków uchwala, co
następuje:

§ 1. Ustala się opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków w wysokości
800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) miesięcznie.

§ 2.  Ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą godzinę
pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków.

§ 3.  Ustala  się  maksymalną  wysokość  opłaty  za  wyżywienie  dziecka  w żłobku prowadzonym przez
Gminę Lisków w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) dziennie.

§  4. Nie  pobiera  się  opłaty,  o  której  mowa  w  §  1  za  dziecko  rodzica  objętego  projektem
współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014 – 2020 Poddziałanie  6.4.1.  Wsparcie  aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn. „ Z myślą o
najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 6. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego  i
wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR X/114/2019

RADY GMINY LISKÓW

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Lisków
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Przepisy  ustawy  z  dnia  4  lutego  2011r.  o  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3
nakładają a organ prowadzący obowiązek ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie. Opłaty te wnoszone są na rzecz Gminy Lisków. Różnicę
między opłatą za pobyt dziecka ustaloną uchwałą a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w
żłobku  pokrywa  się  z  budżetu  Gminy  Lisków.  Niniejsza  uchwała  zakłada  wprowadzenie
opłaty za pobyt dziecka w związku z opieką wykonywaną do 10 godzin dziennie, ustalenie
opłaty za przedłużony pobyt dziecka w żłobku w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz ustalenie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 
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