UCHWAŁA NR XXXII/319/22
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „Jak u Mamy”
w Spytkowicach oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 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 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „Jak u Mamy” w Spytkowicach
w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości: 1.100,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka i dziecko posiada
miejsce zamieszkania na terenie Gminy Spytkowice, opłata miesięczna wynosi 600,00 zł, ze zniżką 100,00 zł
na drugie dziecko (rodzeństwo). Za pobyt trzeciego i kolejnego dziecka (rodzeństwa) rodzic lub opiekun
prawny jest zwolniony z opłaty.
3. W przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka, rodziców lub opiekunów prawnych zwalnia
się z obowiązku ponoszenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Z łobku, w części proporcjonalnej do ilości
dni miesiąca, w którym Żłobek nie świadczył usług.
§ 2.
Za każdą rozpoczętą, dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza wymiar dziennego pobytu dziecka
w żłobku, określony w §1, ustala się opłatę w wysokości 50,00 zł.
§ 3.
1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 18,00 zł
dziennie.
2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Dyrektor Żłobka.
§ 4.
Imienny wykaz głosowań Radnych nad niniejszą uchwałą stanowi do niej załącznik.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 6.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/176/20 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku
„Jak u Mamy” w Spytkowicach oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku,
a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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