
UCHWAŁA NR XXXIX/563/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) po konsultacjach 
określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie, zwanym dalej 
Żłobkiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 150 zł.

§ 2. Rodziców/opiekunów prawnych, których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka 
zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1, o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

§ 3. Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku 
przekraczającą 10 godzin dziennie.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 12 zł za każdy 
dzień pobytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Wiesław Więckowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 2295
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