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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku 
w Namysłowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 75, zm. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952 i 2270) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/316/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 955) zmienia się § 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3) maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku wynosi 10,00 zł dziennie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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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 lat 3 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 75, zm. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952 i 2270) wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 
utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego ustala, w drodze uchwały, rada gminy. 

Niniejsza uchwała zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywanie z 6,00 zł na 10,00 zł 
dziennie. 

Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi obecnie 6,00 zł dziennie. Z uwagi na wzrost kosztów zakupu 
artykułów spożywczych proponuje się podwyższyć koszt wyżywienia dziecka do 7,00 zł dziennie od 1 kwietnia 
2022 r. 

Projektodawca: Burmistrz 
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