
UCHWAŁA NR XXVII/203/2017
RADY GMINY TOMICE

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka Gminnego w Tomicach nadanym uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Tomice 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2017 r. poz. 3557) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Żłobek pobiera opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie, 
ustala w drodze uchwały Rada Gminy Tomice.

3. Wysokość opłaty za wyżywienie o której mowa w ust. 2, ustala dyrektor Żłobka.

4. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku, w tym terminy 
wnoszenia opłat, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami 
dziecka.

5. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, 
w wysokości równej iloczynowi dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora Żłobka i liczby 
dni nieobecności.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 opłata miesięczna za wyżywienie jest proporcjonalnie 
pomniejszana w następnym miesiącu, za każdy dzień absencji dziecka w miesiącu poprzednim.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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