UCHWAŁA NR XXIX/218/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto
Przasnysz i opłaty za wyżywienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) 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 2020 r. poz. 326 i 568) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasto Przasnysz.
§ 2. Rodzice dziecka przebywającego w żłobku utworzonym przez Gminę Miasto Przasnysz wnoszą
następujące opłaty:
1) Opłatę za pobyt dziecka w żłobku,
2) Dodatkowe opłaty za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku,
3) Opłatę za wyżywienie dziecka.
§ 3. 1. W żłobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 500,00 zł miesięcznie.
3. W przypadku gdy dziecko przebywa w żłobku krócej, niż 10 godzin dziennie, opłata o której mowa
w ust. 2 podlega proporcjonalnemu obniżeniu.
§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica
dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 5. 1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 8,00 zł.
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, trwającej dłużej niż 1 dzień, opłata, o której mowa
w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Rodzice zobowiązani są do poinformowania organów żłobka
o przewidywanym okresie nieobecności dziecka.
§ 6. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 wnosi się w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
2. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, opłatę o której
mowa w § 3 ust. 2 zmniejsza się o 50% za drugie i kolejne dziecko.
§ 7. Zwalnia się od wnoszenia opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 rodziców dzieci zamieszkałych na terenie
miasta Przasnysz.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 9. Traci moc uchwała Nr LI/409/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za
wyżywienie
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§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr
inż. Wojciech Długokęcki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 do
kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie, w drodze uchwały, opłaty za pobyt dziecka w żłobku i opłaty
za wyżywienie w żłobku.
Przygotowany projekt uchwały wprowadza zmiany w porównaniu do obowiązującej Uchwaly Nr
LI/409/2019 r. z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę Miasto Przasnysz i opłaty za wyżywienie w następującym zakresie:
1. Wzrost opłaty za wyżywienie z obowiązującej kwoty 6,00 zł do kwoty 8,00 zł za całodzienne
wyżywienie
2. Zmianę zasad wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku i opłat za wyżywienie z płatności "z góry"
na dany miesiąc na płatności wnoszone po zakończenu miesiąca.
Konieczność wprowadzenia zmian w opłacie za wyżywienie wynika ze wzrostu cen artykułów
żywnościowych. Natomiast zmiana zasad wnoszenia opłat ma na celu wyeliminowanie konieczności zwrotu
opłat za nieobecności dziecka w żłobku i przyjmowanie wpłat za faktyczną obecność w danym miesiącu.
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