
 

 

UCHWAŁA NR LIII/346/2022 

RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za 

wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 prowadzonym przez Gminę Miejską Wągrowiec 

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 z późn. zm. 1)) oraz art. 58 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75 z póżn.zm.2) ), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 

prowadzonym przez Gminę Miejską Wągrowiec wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Wągrowiec: 

1) w wymiarze do 10 godzin dziennie – 450 zł na miesiąc; 

2) wydłużony na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ponad 10 godzin dziennie – 10,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości do 14 zł dziennie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Wągrowcu 

(-) Jakub Zadroga 

 

                                                      
1) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2022 r., poz. 583, 1005 i 1079 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U z 2021r. poz. 952 i poz. 227 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2022 r.

Poz. 4998
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