
UCHWAŁA NR XLIX/287/09 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 

z dnia 26 czerwca 2009r. 

 

w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku miejskim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następu-
ję: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku miejskim. 

§ 2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim obejmuje: 

1) koszty zakupu surowca zużytego do przyrządzenia posiłków, ustalonego przez Dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z uwzględnieniem norm żywieniowych zawartych  
w odrębnych przepisach; 

2) koszty pobytu dziecka w żłobku miejskim.  

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty, o której mowa w § 2 pkt 1 ustala się biorąc pod  uwagę ilość dni 
roboczych w danym miesiącu. Opłata jest pobierana „z góry”. W przypadku zgłoszonej nieobecności 
dziecka opłata ulega zmniejszeniu za czas nieobecności. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 pkt 2 wynosi 7,8% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 
pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami). 

§ 5. 1. W opłatach, o których mowa w § 2 pkt 2 mogą zostać udzielone ulgi, jeżeli do żłobka miej-
skiego uczęszcza więcej niż jedno dziecko. Ulga w opłacie na drugie i każde kolejne dziecko wynosi  
50% opłaty.  

2. Ulga przyznawana jest wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek rodzica (opiekuna prawnego) 
złożony do kierownika żłobka miejskiego.   

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r.  

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 


