
UCHWAŁA NR XXXIX/344/2023 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 2 marca 2023 r. 

zmieniająca  uchwałę NR XXXVII/313/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022 r.w  
sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz 

warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), art. 12 ust. 3 w związku z ust. 2 oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 oraz art. 64 c ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów, 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XXXVII/313/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków 
częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie wprowadza się następującą 
zmianę: 

§ 4. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Obniżenie opłaty, o której mowa w § 1  następuje w przypadku :  

1. gdy do żłobka uczęszcza drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny zostaje obniżona za 
każde z tych dzieci o 50 % 

2. czasowego zawieszenia uczęszczania dziecka do żłobka na wniosek rodzica z uzasadnionych 
powodów medycznych lub losowych opłata zostaje obniżona o 50%.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

Zmiana uchwały wynika  z potrzeby dostosowania dokumentu  do wcześniej nieprzewidzianej, a zaistniałej 
obecnie sytuacji zdrowotnej  dziecka poświadczonej zaświadczeniem lekarskim. 

Wprowadzone zmiany będą bardziej dostosowane do potrzeb rodziców dzieci, które nagle mogą się znaleźć 
w trudnej sytuacji zdrowotnej lub losowej, a nie chcą rezygnować z miejsca w żłobku obawy przed 
późniejszym brakiem miejsca. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6AB831C7-3041-4482-BB37-A626DB77DEE5. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 4
	Paragraf 4 zm. Paragraf 4
	Paragraf 4 zm. Paragraf 4 Ustęp 1
	Paragraf 4 zm. Paragraf 4 Ustęp 2


	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

		2023-03-02T00:00:00+0100
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




