UCHWAŁA NR IV/21/10
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej dot. dodatkowej odpłatności za korzystanie ze żłobków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990r.
o podziale zadań i kompenencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy administracji
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.), art. 34 b ustawy z dnia 30
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r nr 14, poz. 89 z późn. zm.), §
8 i § 15 Statutu Zespołu Żłobków Miejskich (Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia
25 maja 2006r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu) Rada Miejska uchwala
co następuje :
§ 1.
W uchwale nr XXV/253/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 4 grudnia 2008r. zmienionej uchwałą nr
XXXVI/400/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dodatkowej odpłatności za
korzystanie ze żłobków zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się opłatę stałą za korzystanie ze żłobków na terenie miasta w wysokości 105,00 zł miesięcznie od
pierwszego dziecka z rodziny oraz 75,00 zł od drugiego dziecka, które uczęszcza do żłobka - jako koszty
przygotowania posiłków.
2. Za trzecie i następne dziecko z rodziny, które uczęszcza do żłobka opłaty stałej nie pobiera się.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, nie przysługuje zwrot opłaty za dzień tej nieobecności. Nie
dotyczy to wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka, nie krótszej jednak niż jeden miesiąc
kalendarzowy.
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec
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