UCHWAŁA NR XXIII/156/12
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym "Maluch" w Ścinawce Średniej oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Na podstawie 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 2011r. Nr 45 poz.235, Nr 131, poz.764, Nr 171, poz.1016.) Rada Miejska w Radkowie- uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym "Maluch " w Ścinawce Średniej oraz
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Żłobku - rozumie się przez to Żłobek Gminny "Maluch" w Ścinawce Średniej".
2) Rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów dziecka.
§ 3. Pobyt w Żłobku jest odpłatny i składa sie z:
1) opłaty za pobyt,
2) opłaty za wyżywienie,
3) dodatkowej opłaty za godziny opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w Żłobku.
§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 3 pkt 1, ustala się w kwocie 1,05 zł za każdą godzinę świadczeń opiekuńczo wychowawczych, pielęgnacyjnych oraz edukacyjnych.
2. Jeżeli w Żłobku przebywa równocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica, wysokość opłaty za
pobyt za drugie i kolejne dziecko wynosi 50 % kwoty określonej w ust.1.
§ 5. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w § 3 pkt 2, ustala się w formie dziennej
stawki żywieniowej w kwocie 6 zł.
§ 6. Dodatkowa opłata o której mowa w § 3 pkt 3 wynosi 1,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę, za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w Żłobku.
§ 7. W przypadku nieobecnosci dziecka w Żłobku miesieczna opłata podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu
za każdy dzień jego nieobecności.
§ 8. Zasady i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna, zawarta
pomiędzy dyrektorem Żłobka a Rodzicem.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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