
UCHWAŁA NR XLIII/535/16

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli, 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych 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 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), uchwala się, co następuje :

§ 1. 
Pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli, tj.  w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli oraz w 

Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli jest odpłatny i składa się z:

1) opłaty za pobyt w wymiarze do 10 godzin dziennie,

2) dodatkowej opłaty za godziny opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku,

3) maksymalnej opłaty za wyżywienie.

§ 2. 
1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w  wymiarze do 10 godzin dziennie                               

w wysokości miesięcznej:

a) 200 zł za jedno dziecko,

b) 160 zł za drugie i kolejne dziecko.

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobkach miejskich  powyżej wymiaru 10 godzin 
dziennie w wysokości 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania  opieki.

§ 3. 
Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka  w żłobkach miejskich w zależności od liczby 

posiłków w wysokości :

a) za dziecko korzystające z 3 posiłków – 6,00 zł dziennie,

b) za dziecko korzystające z 2 posiłków – 4,80 zł dziennie,

c) za dziecko korzystające z obiadu – 3,00 zł dziennie.

§ 4. 
1. Opłaty, o których mowa w § 2  oraz § 3 pobierane są do 15 – go dnia miesiąca następnego.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobkach miesięczna opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 jest 
pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej opłaty i liczby dni nieobecności dziecka w Żłobkach.

3. Opłata dzienna wynosi :

a) 6,70 zł za jedno dziecko,

b) 5,30 zł za drugie i każde następne dziecko.

4. Za okres przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący dla Żłobków nie jest pobierana opłata 
miesięczna.
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5. Opłatę, o której mowa w § 3 oblicza się jako iloczyn opłaty za dzienne wyżywienie
(z uwzględnieniem liczby posiłków) i liczby dni obecności dziecka w Żłobkach.

§ 5. 
Traci moc Uchwała Nr XVII/234/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2011 r., Nr 172, poz. 2495).

§ 6. 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Stalowej Woli

Stanisław Sobieraj
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