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Poz. 11500
UCHWAŁA NR XXXV/227/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski
oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457) - Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim, prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski, w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 220 zł. miesięcznie na jedno dziecko.
2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem
w Żłobku, powyżej wymiaru określonego w ust. 1, w wysokości 5 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku, o którym mowa
w § 1 ust. 1 w kwocie 8 zł. za każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku.
2. Wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka, z zastrzeżeniem ust. 1, ustala Dyrektor Żłobka.
§ 3. 1. Ustala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, o której mowa
w § 1 ust. 1, w wysokości :
a) 25% - za drugie dziecko, gdy do Żłobka uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny,
b) 50% - dla każdego dziecka rodziny – uczestnika Programu „Sokołowska Rodzina 3 +”, przyjętego Uchwałą
Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia
Programu „Sokołowska Rodzina 3 +”
2. Rodzic, zamierzający ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1 przedstawia
Dyrektorowi Żłobka dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia w formie oświadczenia lub
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) – w postaci przedłożenia karty „Sokołowska Rodzina 3 +”
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

