
 
UCHWAŁA NR XXVII/140/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Sławnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446) oraz 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 Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny i obejmuje częściowe koszty bieżącego utrzymania dziecka 

w żłobku, w tym koszty organizacji opieki i wychowania. 

2. Ustala się odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej w wysokości 250 zł miesięcznie. 

3. W przypadku, gdy do grupy żłobkowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata o której 

mowa w ust. 2, podlega obniżeniu o 20% za drugie i każde kolejne dziecko. Obniżenie opłat następuje na 

wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po przedłożeniu dyrektorowi stosownych dokumentów. 

4. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 6,50 zł za dzień pobytu. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 4 pobierane są za dni faktycznego pobytu dziecka w żłobku. 

§ 2. W uchwale Nr XLII/232/2014 Rady Miejskiej w  Sławnie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Sławno 

oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej Przedszkola Nr 4 im. Krasnala Hałabały 

w Sławnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 22.04.2014 r., poz. 1740) uchyla się § 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno oraz Dyrektorowi Żłobka Miejskiego 

w Sławnie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2016 r. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie 

 

Edyta Szczygielska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 3535
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