Uchwała Nr XVII/160/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 13 października 2011r.
w sprawie opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 58 ust. 1,
art. 59 ust. 2 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Korzystanie ze Ŝłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Dębica jest odpłatne.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) opłatę za pobyt,
2) opłatę za wyŜywienie,
3) dodatkową opłatę za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu
dziecka w Ŝłobku.
§2
1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu w ten sposób, Ŝe kwoty wynoszące:
1) mniej niŜ 50 groszy pomija się,
2) 50 i więcej groszy podwyŜsza się do pełnych złotych.
§3
1. Udziela się ulg w opłacie za pobyt na drugie i kolejne dzieci, tych samych rodziców
(opiekunów prawnych), uczęszczające równocześnie do Ŝłobka.
2. Ulgi w opłacie wynoszą odpowiednio:
1) na drugie dziecko – 25% opłaty za pobyt,
2) na kolejne dzieci – całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt.
§4
Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyŜywienie dziecka objętego opieką
Ŝłobka w kwocie 5 zł.

§5

Dodatkowa opłata, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 wynosi 2% obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, za kaŜdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki
wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu dziecka w Ŝłobku prowadzonym przez
Gminę Miasto Dębica.
§6

Opłaty, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 wnosi się miesięcznie z góry do 15 dnia
kaŜdego miesiąca.
§7

W przypadku, gdy Ŝłobek nie moŜe świadczyć swych usług z przyczyn losowych, opłaty
za pobyt dziecka w Ŝłobku zmniejsza się proporcjonalnie za kaŜdy dzień, w którym Ŝłobek
był nieczynny.
§8

Szczegółowy zakres opieki, czas pobytu dziecka w Ŝłobku oraz zasady pobierania opłat
miesięcznych określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem Ŝłobka,
a rodzicami dziecka, przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Ŝłobka.
§9

Traci moc uchwała Nr XXXII/374/01 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie opłat za pobyt dziecka w Ŝłobku (grupie Ŝłobkowej).
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 11
Uchwała wchodzi w Ŝycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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