
UCHWAŁA NR XXV/178/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 
dziecka w Publicznym Żłobku w Byczynie  prowadzonym przez Gminę Byczyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 i  w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia  
14 lutego  2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 ze 
zmianami) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Byczynie oraz 
wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie.  

§ 2. 1.  Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Byczynie  
w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym.    

2. Ustala się wysokość opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę 
za pobyt dziecka w żłobku  ponad 10 godzin dziennie. 

3. Ustala się maksymalną miesięczną opłatę za wyżywienie  obliczoną z przemnożenia stawki 
dziennej wynoszącej do 0,3 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym przez maksymalną ilość dni roboczych 
w miesiącu. 

§ 3. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta 
przez dyrektora żłobka z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/303/13 Rady Miejskie w Byczynie z dnia 31 lipca 2013 r.                  
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 6. Uchwała  wychodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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Urszula Bilińska 
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