
UCHWAŁA NR 36/IV/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9941)), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 6032)), uchwala się, co następuje; 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

a) Rodzicach — rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do 
Żłobka.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie:

a) Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 150,00 zł miesięcznie,

b) Opłata w wysokości 7,00 zł za każdy dzień faktycznego pobytu dziecka w Żłobku,

c) Opłata za wydłużony ponad 10 godzin na wniosek rodzica pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 20,00 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę pobytu,

d) Opłata za pełne wyżywienie dziecka w wysokości 6,00 zł za każdy dzień faktycznego pobytu dziecka 
w Żłobku.

§ 3. 1. O częściowe, tj. 50 % zwolnienie z opłaty określonej w § 2 ust. 1 lit. a mogą ubiegać się:

a) Rodzice dzieci, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 150% kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. O częściowe tj. 30 % zwolnienie z opłaty określonej w § 2 ust. 1 lit. a mogą ubiegać się:

a) Rodzice, posiadający inne dziecko niepełnosprawne legitymujące się aktualnym orzeczeniem 
o niepełnosprawności;

b) Rodzice, którzy posiadają opinię rodzinno — bytową wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Słupnie;

c) Rodzice, których drugie i kolejne dziecko z danej rodziny korzysta ze świadczeń Gminnego Żłobka 
w Słupnie lub Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

2. Rodzic ubiegający się o zwolnienie z opłaty określone w § 2, wraz z wnioskiem o jego  zastosowanie, 
jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające daną sytuację do ustalenia uprawnień do tego 
zwolnienia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1629, 1544.
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3. W przypadku zbiegu ulg, wybiera się korzystniejszą ulgę.

§ 4. 1. Opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a, nie pobiera się jedynie w okresie zamknięcia Żłobka 
z powodu przerwy wakacyjnej lub z przyczyn losowych leżących po stronie Żłobka.

2. W przypadku przyjęcia do Żłobka w trakcie miesiąca, w ramach naboru dodatkowego opłata o której 
mowa w § 2 ust. 1 lit. a, naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu dziecka w Żłobku.

§ 5. Zakres usług świadczonych przez Żłobek oraz terminy odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku określa 
umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka a rodzicami.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 57/XI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia 
odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka
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