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UCHWAŁA NR XIX/123/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) oraz art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r., poz. 157), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała:
1) ustala wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Kałuszyn;
2) ustala maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie;
3) określa warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku utworzonym przez
Gminę Kałuszyn.
§ 2. 1. Występujące w uchwale określenia:
1) „rodzina”, „dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” używa się w
rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej;
2) „dziecko” używa się w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „rodzicu” należy przez to rozumieć rodziców albo prawnych opiekunów
dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, w wysokości:
1) 110 zł – w przypadku, gdy dziecko przebywa w nim do godz. 12.00.
2) 150 zł – w przypadku, gdy dziecko przebywa w nim po godz. 12.00.
2. Oprócz opłaty stałej, o której mowa w ust. 1, ustala się opłatę za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu
dziecka w żłobku, w wysokości 1 zł.
3. Ustala się, że opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz za
każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka, wynosi 10 zł.
§ 4. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczbę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku.
§ 5. Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w
żłobku w wysokości do 5 zł.
§ 6. Kwoty opłat, o których mowa w § 3 ust.1, waloryzowane będą o wskaźnik cen, towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu danego roku w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, ogłaszany przez
Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
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§ 7. Na wniosek rodzica dziecka rodzinę, spełniającą do 150 % kryterium dochodowego na osobę, zwalnia
się z ponoszenia opłaty na drugie i kolejne dziecko za pobyt w żłobku.
§ 8. Obniża się do 100 % opłatę za pobyt dziecka w żłobku, rodzinie niespełniającej kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących
zdarzeń losowych:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców;
2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców;
3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców;
4) pożaru lub zalania mieszkania;
5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny;
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę;
7) innego zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację materialną rodziny.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
§ 10. Traci moc uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2015 r. w
sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kazimierz Pełka

