
UCHWAŁA NR XXVI/210/16
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w 
Żłobku Samorządowym w Mścicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446; poz. 1597) oraz na podstawie art. 12 ust. 3, art. 23, art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) Rada Gminy w 
Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się, że opłata stała za usługi świadczone przez Żłobek Samorządowy w Mścicach, zwana dalej 
opłatą stałą, ma charakter ryczałtowy i stanowi równowartość 20% minimalnego wynagrodzenia 
określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
2015 poz. 2008, 1265) miesięcznie.

2. Zmiana wysokości opłaty stałej następuje z pierwszym dniem miesiąca kolejnego po miesiącu,
w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Opłata stała nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Żłobka Samorządowego 
w Mścicach.

§ 2. 

Wysokość opłaty określonej w § 1 ust. 1 i ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami 
określonymi poniżej:

- kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół.

- kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę.

§ 3. 

Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym
w Mścicach w wysokości 0,45% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w § 1 ust. 1 
uchwały. § 1 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 4. 

Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach (powyżej 
10 godzin dziennie) w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w § 1 ust. 1 
uchwały, za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 5. 

Opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach, opłatę za wyżywienie oraz dodatkową 
opłatę, o której mowa w § 4 uchwały, wnosi się na rzecz Gminy Będzino.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.
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§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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