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Poz. 8040
UCHWAŁA Nr XXXIV/358/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice;
2. dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice w wymiarze
wydłużonym na wniosek rodzica/opiekuna prawnego,
3. maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice;
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez żłobek utworzony przez Gminę Kozienice zwany dalej „żłobkiem”
obejmują:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

i edukacyjnych,

uwzględniających

rozwój

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ( w wymiarze do 10 godzin
dziennie) ponoszoną przez rodzica/ opiekuna prawnego w wysokości 0,57 zł za świadczenia, o których mowa
w ust. 1.
3. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek
rodzica/opiekuna prawnego dziecka (powyżej dziesiątej godziny) ponoszoną przez rodzica/ opiekuna prawnego
w wysokości 32,00zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, za świadczenia, o których mowa
w ust. 1.
4. Kalkulację ekonomiczną kosztu pobytu dziecka w żłobku związaną z zapewnieniem mu świadczeń
opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w ust. 1 przedstawia tabela stanowiąca
załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, obejmującą
koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości 8,00 zł.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr
XI/61/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach:
Mariusz Prawda

