UCHWAŁA NR VII/81/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym oraz maksymalną wysokość
opłaty za wyżywienie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) żłobku - rozumie się przez to oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 1 w Namysłowie;
2) Rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów dziecka.
§ 3. Za pobyt dziecka w żłobku ustala się opłatę w kwocie 1,00 zł za każdą godzinę świadczeń
opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnacyjnych oraz edukacyjnych.
§ 4. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad
dzieckiem w żłobku, sprawowaną powyżej 10 godzin dziennie.
§ 5. Ustala się maksymalną
wynoszącą 6 zł dziennie.
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§ 6. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku ustala się jako iloczyn opłaty
ustalonej w § 3 i zadeklarowanej przez Rodzica liczby godzin i liczby dni korzystania dziecka ze
świadczeń żłobka.
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku miesięczna opłata, o której mowa w ust. 1, podlega
proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień jego nieobecności. Zwrot opłaty następuje w formie
odpisu od opłaty należnej za następny miesiąc, a w przypadku braku możliwości dokonania odpisu,
w formie wypłaty.
3. W razie, gdy zadeklarowana przez Rodzica liczba godzin lub liczba dni jest mniejsza niż liczba
godzin lub liczba dni rzeczywistego pobytu dziecka w żłobku, wówczas pobiera się proporcjonalną
dopłatę w następnym miesiącu.
§ 7. Zasady i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3, § 4 i § 5, w tym zadeklarowaną liczbę
godzin pobytu dziecka w żłobku, określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka
a Rodzicem.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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