
 
 

UCHWAŁA NR XIX/110/2020 
RADY GMINY KARCZMISKA 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, 
częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat 

oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 58 ust. 1 oraz 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz.U. z 2020 poz. 326) – Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/307/14 Rady Gminy Karczmiska z 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat 
oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. 
poz. 4050, Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 481, Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2270, Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2020 r. poz. 1622) - § 2. otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku, o której mowa w § 1 zostaje obniżona o: 

1) 20% w przypadku dziecka, którego rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, 

2) 40% za drugie i kolejne dziecko – w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko, 
której rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. 

2. Opłaty, o której mowa w § 1 nie pobiera się, a opłatę już pobraną zalicza na poczet dalszych 
okresów rozliczeniowych, w razie zamknięcia żłobka w związku z wprowadzeniem na terytorium 
obejmującym gminę Karczmiska: stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia 
innego stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). W takiej sytuacji zwolnienie od opłaty 
obejmuje wyłącznie okres rzeczywistego zamknięcia żłobka. Jeżeli okres zamknięcia żłobka w danym 
miesiącu kalendarzowym jest krótszy aniżeli ten miesiąc, należną opłatę za dni, w których żłobek był 
otwarty, pobiera się na zasadach ogólnych, obliczoną stosunkowo wedle następującego wzoru: 

X/Y*Z 

gdzie: 

X - opłata za pobyt dziecka w żłobku, o której mowa w § 1 uchwały Nr XLII/307/14 Rady Gminy 
Karczmiska z 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w Żłobku w Karczmiskach, częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. 
poz. 4050, Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 481, Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2270, Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1622), z uwzględnieniem treści § 2 ust. 1 uchwały, 

Y – liczba dni w miesiącu kalendarzowym, 
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Z – liczba dni miesiącu kalendarzowym, w których żłobek był otwarty.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Nowaczek 
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