
 
 

UCHWAŁA NR L/318/2022 
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA 

z dnia 9 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci 
w żłobkach utworzonych przez Miasto Węgrów 

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270) Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/29/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Miasto Węgrów (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 29 marca 2019 r. poz. 4115), dokonuje się następujących zmian: 

1. § 1. otrzymuje następujące brzmienie:  

"Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 
400 zł" 

2. § 3. otrzymuje następujące brzmienie:  

"Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 15 zł" 

3. § 4. otrzymuje następujące brzmienie:  

"Określa się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat w wysokości 25 % opłaty o której mowa w § 1. 
w przypadku rodziców (opiekunów prawnych) wychowujących troje i więcej dzieci, bez względu na liczbę 
dzieci uczęszczających do żłobka, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów) z tym zastrzeżeniem, że 
w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 
24 roku życia." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z 1 dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa 
 
 

Beata Gashi 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2022 r.

Poz. 6538
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