
UCHWAŁA NR 282 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 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 (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 (t.j.  
Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952), 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 wynosi 450 złotych miesięcznie. 

2. Ustala się warunki częściowego zwolnienia do ponoszenia opłaty ustalonej w pkt.1 , w przypadku 
korzystania przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny ze świadczeń żłobka w 40 %. -obniżenie o 40% 
w przypadku opłaty za pobyt w żłobku dotyczy drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie. 

3. Opłata stała nie obejmuje kosztów wyżywienia. 
4. Opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 nie ponosi się w okresie zamknięcia Żłobka z powodu przerwy 
wakacyjnej lub przyczyn losowych. Jeżeli okres zamknięcia Żłobka jest krótszy, niż okres, za który należy się 
opłata, opłatę ponosi się w stosunku proporcjonalnym. 

§ 2.  

Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym 
w Mścicach w wysokości 13 złotych. 

§ 3.  

Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach (powyżej 
10 godzin dziennie) w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

§ 4.  

Wysokość opłaty stałej, opłaty dziennej za wyżywienie dziecka i dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt 
dziecka podawana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Żłobka Samorządowego w Mścicach. 

§ 5.  

Opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach, opłatę za wyżywienie oraz 
dodatkową opłatę, o której mowa w § 3 uchwały, wnosi się na rzecz Gminy Będzino. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 7.  

Traci moc Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym 
w Mścicach. 
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§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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