
UCHWAŁA NR VIII/102/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust.2 oraz art.11 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.) w związku 
z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Żłobka w Rymanowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVIII/543/18 
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie 
zmienionym na mocy uchwały nr LIX/558/18 z dnia 31 sierpnia 2018r., § 17 otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie:

„1. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku i opłatę za wyżywienie wnosi się z dołu do 10 dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego.

2. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku pobiera się także w przypadku czasowej nieobecności dziecka 
w żłobku w danym miesiącu.

3. W przypadku gdy dziecko wypisano ze żłobka w trakcie miesiąca, opłata za pobyt dziecka 
w Żłobku liczona jest proporcjonalnie do dnia, w którym dziecko zakończyło uczęszczanie do żłobka

4. W przypadku gdy dziecko zapisano do Żłobka w trakcie miesiąca, opłata za pobyt dziecka 
w Żłobku liczona jest proporcjonalnie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka

5. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Żłobka opłata za pobyt dziecka w Żłobku za 
pierwsze dziecko wynosi 100%, za drugie i każde kolejne dziecko opłata za pobyt dziecka w Żłobku 
pomniejszana jest o 50%

6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus
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