
UCHWAŁA NR XLIX/298/22 
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/227/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie 
wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz ustalenia maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie 

w Żłobku Miejskim w Jedlinie-Zdroju. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
z 2022r. poz. 1324), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/227/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie 
wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz ustalenia maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie 
w Żłobku Miejskim w Jedlinie-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany: 

a) §  1. ust 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
w Jedlinie-Zdroju w wymiarze nie nieprzekraczającym 10 godzin dziennie - w wysokości 570 zł." 

b) § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za dzienne wyżywienie dziecka w Żłobku 
Miejskim w kwocie 15,90 zł." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

 Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Maja Drapich 
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UZASADNIENIE 

 

W związku ze znaczącym wzrostem cen, wpływających na koszty stałe w funkcjonowaniu żłobka, a także 

planowany wzrost zatrudnienia w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki i  odpowiedzi na oczekiwania 

rodziców,  podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  
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