
UCHWAŁA Nr VII/92/2019 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w 

sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 58 ust.1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.) oraz § 16 

ust.2 Statutu  Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach stanowiącego załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XIV/113/15 Rady Gminy w  Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia 

gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy  „Raj Maluszka” (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego poz. 2765  z  30 września 2015r. ) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr XV/121/15 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za 

pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat  wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 3 ww. Uchwały ust.1 otrzymuje brzmienie: 

       „§ 3. 1. Ustala się odpłatność za pobyt dziecka do  10 godzin dziennie w Żłobku w wysokości 200 

zł miesięcznie.” 

      2. § 4 ww. Uchwały otrzymuje brzmienie: 

       „ § 4.  Zakres usług oraz terminy uiszczania opłat za pobyt dziecka w Żłobku oraz wyżywienie 

określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka a rodzicami (opiekunami prawnymi dziecka). 

      3. § 5 ww. Uchwały otrzymuje brzmienie: 

         „§ 5. Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z 

opieki w Żłobku w wysokości do 15,00 zł” 

§ 2. Pozostałe zapisy ww. Uchwały nie zmieniają się 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   


