UCHWAŁA NR X/92/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, określenia warunków
cześciowego zwolnienia od ponoszenia opłat, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz wysokości
dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r.
Nr 21, poz. 113),w związku z 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. Nr 45 poz. 235), Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodziców (opiekunów prawnych) za pobyt dziecka w żłobku
w wysokości 12,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
§ 2. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zwolnieni są częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1,
w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), uprawniającego rodzinę do
świadczeń z pomocy społecznej, ustalonego na zasadzie i w trybie określonym w tej ustawie.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi 8% mimimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 1 następuje na wniosek uprawnionego.
4. Kwotę opłaty za pobyt dziecka w żłobku zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 3. Za dziecko nowo przyjęte do żłobka w drugiej połowie miesiąca opłata wynosi 50% opłaty, określonej
w §1 niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie do
150 zł miesięcznie
§ 5. 1. W żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica (opiekuna
prawnego) dziecka, złożony z jednodniowym wyprzedzeniem i za zgodą dyrektora żłobka, wydłużony za
dodatkową opłatą w wysokości 10 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.
§ 6. Opłaty, o których mowa w §1 - §5 winny być uiszczone za dany miesiąc do końca tego miesiąca na
rachunek żłobka.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIV/237/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2004
roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w żłobku publicznym samorządowym , prowadzonym przez Miasto
Tomaszów Mazowiecki.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku .
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