
Projekt

z dnia  1 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, zwanym dalej Żłobkiem 
w wysokości  420 zł miesięcznie w wymiarze dziesięciu godzin dziennie.

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka 
w wysokości 15 zł

§ 2. Określa się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego 
pobytu dziecka w Żłobku, w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 3. W przypadku gdy do Żłobka uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłatę 
określoną w § 1 ust.1 obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko, na pisemny wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych) skierowany do Dyrektora Żłobka.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 ust 1  podlega zwrotowi  o 1/22 opłaty miesięcznej wysokości, za każdy 
dzień nieobecności dziecka w Żłobku

§ 5. Opłata, o której mowa w § 1 ust 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z zasadą: 
dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia 
nieobecności.

§ 6. Opłatę za wyżywienie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, jeżeli rodzice lub 
opiekunowie prawni nie poinformowali o zamiarze nieobecności co najmniej dzień wcześniej

§ 7. W przypadku, gdy żłobek nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych, opłaty  za pobyt dziecka 
w żłobku zmniejsza się proporcjonalnie za każdy dzień, w którym żłobek nie był czynny.

§ 8. Traci moc Uchwała nr 337/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 października 2018 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

W związku z wzrostem planowanych kosztów wyżywienia (Catering) dzieci uczęszczających do Żłobka
Gminnego opłata wnoszona przez rodziców za wyżywienie dziecka w żłobku wzrasta do 15 zł dziennie.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały
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