
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/238/2022 
RADY GMINY KARCZMISKA 

z dnia 29 września 2022 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 (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 58 ust. 1 oraz 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 2022 r. poz. 1324, ze zm.) – 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. 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, Dz.Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 3391) dokonuje się następujących zmian: 

1) § 1. otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 16% obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów”. 

2) § 3. otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 9,00 zł 
dziennie”. 

§ 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 obwiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Marcin Jarosz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 4719
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