
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje.

§ 1. W Uchwale Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od ponoszonych opłat wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3.  Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Żarowie w wysokości 
5,50 złotych dziennie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat maksymalną
wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Żarowie zachodzi uzasadniona potrzeba zwiększenia
maksymalnej wysokości opłaty za dzienne wyżywienie dziecka o 0,50 zł. Wniosek został poparty wyliczeniem
średniej stawki z 10-ciu jadłospisów oraz wyliczeniem opłaty za wyżywienie z podziałem na śniadanie, II
śniadanie, obiad. Realne koszty przygotowania posiłków przedstawione przez Dyrektora Miejskiego Żłobka
w Żarowie w pełni uzasadniają potrzebę zwiększenia stawki z 5,00 zł na 5,50 zł.

Sporządziła:

Aleksandra Walada

Referent ds. oświaty i kultury
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