UCHWAŁA NR X/79/2011
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
w żłobku miejskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ust.1 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Rada Miejska postanawia co następuje:
§ 1.
Ustala się opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Mielec, które obejmują:
1. miesięczną opłatę stałą,
2. opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 10 godzin,
3. opłatę za wyżywienie.
§ 2.
1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
2. W sytuacji korzystania z usług żłobka jednocześnie dwojga i więcej dzieci w rodzinie, opłata za drugie
i następne dziecko wynosi 50% ustalonej opłaty stałej.
3. Opłata stała pobierana jest w pełnej wysokości za cały miesiąc kalendarzowy, niezależnie od ilości dni
uczęszczania dziecka do żłobka. Opłaty stałej za dany m-c kalendarzowy nie pobiera się, w przypadku
wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka w żłobku przez cały ten miesiąc.
4. Za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, przypadający po ustalonych w regulaminie
organizacyjnym godzinach pracy żłobka, ustala się opłatę za pierwszą rozpoczętą godzinę opieki
w wysokości 10 zł, oraz 20 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę opieki.
5. Kwoty opłat wymienionych w ust.1, 2 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
§ 3.
1. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobka ponoszą opłaty za wyżywienie, które są
określone dzienną stawką żywieniową w oparciu o obowiązujące normy fizjologiczne i aktualne ceny
artykułów żywnościowych.
2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala kierownik żłobka w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu
Żłobków, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie,obiad,
podwieczorek) nie może przekroczyć 6 zł.
4. Za dni nieobecności dziecka w żłobku rodzice lub opiekunowie dziecka nie ponoszą opłat za wyżywienie.
§ 4.
Za zgodą rodziców lub opiekunów w żłobku mogą być prowadzone zajęcia wykraczające poza zakres
podstawowych zadań statutowych żłobka, za dodatkową opłatą ponoszoną przez rodziców.
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§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XXV/253/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie
dodatkowej odpłatności za korzystanie ze żłobków, zmieniona uchwałą: Nr XXXVI/400/09, Nr IV/21/10.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., jednak nie wcześniej niż po po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec
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