
 
 

UCHWAŁA NR XXXIV.201.2021 
RADY GMINY WÓLKA 

z dnia 8 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym Maluszek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz.75 ze zm.) Rada Gminy Wólka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 15 % minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego 
w danym roku budżetowym. 

2. W przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie miesiąca wysokość opłaty za niepełny miesiąc 
pobytu dziecka w Żłobku ustala się mnożąc wysokość opłaty za jeden dzień pobytu dziecka w żłobku przez 
liczbę dni roboczych przypadających od dnia przyjęcia do ostatniego dnia danego miesiąca. 

3. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłatę za pobyt 
dziecka w żłobku obniża się o 20 % za drugie i każde następne dziecko. 

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego 
pobytu dziecka w Żłobku, w wysokości 0,10 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdą 
rozpoczętą godzinę pobytu. 

§ 3. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 15 zł (słownie: 
piętnaście złotych). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Edyta Dobek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 marca 2021 r.

Poz. 1286
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