
UCHWAŁA NR L/304/2014 

RADY GMINY Gać 

z dnia 26  sierpnia  2014 roku  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, opłaty za wydłużony wymiar 

opieki nad dzieckiem w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Gać oraz warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1457) 

 

Rada Gminy Gać  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Ustala się wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobku w Gaci  w  wysokości  150  

zł miesięcznie. 

2. Dla dzieci  nowo  przyjętych  do  żłobka  po  15 – tym  dniu  danego  miesiąca, ustala  się   opłatę  

w  wysokości  50%  opłaty  miesięcznej  za  pobyt  dziecka  w  żłobku. Opłata za kolejne miesiące 

ustalana jest zgodnie z ust.1. 

3. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w Gaci prowadzonym przez Gminę Gać  

w wymiarze wydłużonym – tj. ponad 10 godzin dziennie -  na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 

- w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. 

 

§ 2. 

 

Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w Żłobku w Gaci ustala się w wysokości 

5  zł dla dziecka. 

§ 3. 

 

Opłaty o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 1 wnosi się miesięcznie z góry do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

§ 4. 

 

1. Jeżeli do Żłobka w Gaci uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych 

rodziców/opiekunów prawnych, wysokość opłaty za pobyt każdego dziecka w żłobku może być  

obniżona  do wynosi 75 % opłaty określonej w § 1 ust. 1. 

2. Obniżenia  opłaty  o  której  mowa  w ust. 1 dokonuje  się  na  pisemny  wniosek 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do żłobka. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§ 6. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych  i Oświaty Rady 

Gminy Gać. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 


