
 

 

UCHWAŁA NR 138/XXV/17 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Zambrowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece  

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zambrowie wymiarze nieprzekraczającym 

10 godzin dziennie, w wysokości 200 złotych miesięcznie. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim 

w Zambrowie w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Zambrowie w wysokości 

10,00 zł dziennie. 

§ 3. 1. Od opłaty o której mowa w § 1 ust. 1 zwalnia się w 50% za pobyt w Żłobku Miejskim w Zambrowie 

drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie. 

2. Od opłat o których mowa w § 1 i § 2 zwalnia się beneficjentów projektu „Utworzenie żłobka miejskiego 

w Zambrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość 

i Aktywność zawodowa Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Korzeniowski 
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