
RADA GMINY
PUCK UCHWAŁA NR xLxllslz?

RADY GM|NY PUCK

z dnia 11 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XlU116/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 20t9 r. w sprawie ustalenia

opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żlobku w Starzynie, maksymalnej wysokości opłaty za

wyźywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2o7! r., poz. !37ż, poz. 1834), oraz art, 58 ust. 1 ustaWy z dnia 4 lutego 2o7I r. o opiece nad

dzieckiem w wieku do lat 3 ( Dz. U, z 2027 r., poz.75, poz.95ż, poz. żż7O; z 2OżO r. poz. 2400),

Rada Gminy Puck uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr Xll/116/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie usta|enia opłaty za
pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku W starzynie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
warunków zwolnienia z tych opłat, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Samorządowym Złobku w Starzynie, zwanym dalej
Źłobkiem W Wysokości 500 zł miesięcznie, w wymiarze dziesięciu godzin dziennie.
2.Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka
w wysokości 17 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 01 marca żOżż r. ipodlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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uzasadnienie:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4lutego 20I! r, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z ŻOZL r., poz.75 ze zm.) wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego albo u dziennego
opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytoriaIne8o oraz maksymalną wysokość opłaty
za wYŹYwienie ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik
województwa.
Stosownie do art. 23 cytowanej ustawy rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat ża pobyt oraz
wyżywienie dzieci w żłobku.

Uwzględniając powyŻszy stan prawny oraz okolicznosci faktyczne, z których wynika, iż w okresie
od dnia Podjęcia zmienanej uchwały znaczenie wrosły koszty zwiazane z funkcjonowaniem żlobka,
zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.


