
UCHWAŁA NR XXXIX/377/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952 i poz. 2270)  Rada 
Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się w Żłobku utworzonym przez Gminę Korfantów: 

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie; 

2) maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za wyżywienie dziecka 
liczoną według dziennej stawki żywieniowej w kwocie 10 zł; 

3) dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka 
w Żłobku w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki. 

§ 2. 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie 
w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka. 

2. Opłatę miesięczną za pobyt obniża się proporcjonalnie w danym miesiącu do okresu zawieszenia 
działalności Żłobka lub niemożności zapewnienia opieki przez Żłobek spowodowanej  działaniem siły wyższej 
(epidemia, powódź, pożary o skutkach katastrofalnych itp.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/362/2022 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 stycznia 
2022 r.  w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego poz. 246). 

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

 

   

Przewodniczący 
 
 

Ryszard Duś 
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