
UCHWAŁA NR XLIV-372/2022 
RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dobroszycach i maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 35 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Opłatę zaokrągla się w górę do dwóch 
miejsc po przecinku. 

2. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości     
18,00 zł. 

§ 2. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy 
dyrektorem żłobka a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Palma 
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Uzasadnienie 

do uchwały nr XLIV-372/2022 w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym 
w Dobroszycach i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

Zgodnie z art. 23 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech rodzice są zobowiązani 
do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną 
wysokość opłaty za wyżywienie ustala, w drodze uchwały, rada gminy, która utworzyła żłobek. Jak przy tym 
stanowi art. 59 ust.1 ww. ustawy opłaty z tytułu korzystania ze żłobka utworzonego przez jednostki samorządu 
terytorialnego są wnoszone przez rodziców na rzecz gminy. 

Niniejsze uchwała stanowi więc wykonanie przepisów ustawy. 
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