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Poz. 7442
UCHWAŁA NR XX/127/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. W uchwale 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, wprowadza się następującą zmianę:
- § 3 otrzymuje brzmienie:
„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. Świadczenia związane z pobytem dziecka w żłobku obejmują:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego
dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka.
3. Miesięczne opłaty stałe wprowadza się w celu pokrycia części wynagrodzeń dla pracowników żłobka,
których ilość uzależniona jest od ilości zawartych umów z rodzicami.
4. Oprócz opłaty stałej, o której mowa w ust. 1, ustala się opłatę za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu
dziecka w żłobku, w wysokości 1 zł.
5. 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”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Kazimierz Pełka

