
UCHWAŁA NR XVI/ 133 /2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości  opłaty za  pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości 
dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)  Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały NR II/14/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt 
dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9403 ze zm.) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) opłata, o której mowa w pkt 1 w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w przypadku 
przystąpienia Gminy Borek Wielkopolski do projektu pod tytułem „Gmina Borek Wielkopolski wspiera 
aktywność zawodową rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na 
lata 2014-2020 wynosić będzie 210,00 złotych miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Borku Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak
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UZASADNIENIE

Gmina Borek Wielkopolski  w grudniu 2019r. złożyła wniosek o środki finansowe w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na projekt pod tytułem „Gmina

Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców”. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i

podpisaniu umowy na realizację w/w projektu, opłata za pobyt dziecka w żłobku zostanie obniżona w

okresie od 01 marca do 31 grudnia 2020 r. dla mieszkańców Gminy Borek Wielkopolski z 300,00

zł/miesiąc na 210,00 zł/miesiąc.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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