
 

 

UCHWAŁA NR XL/413/2014 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 21 marca 2014 r. 

w sprawie; ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku "Złoty Promyk" 

w Nowym Tomyślu. 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) 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.2011.Nr 45 poz..235 , Nr 131, poz.764, Nr171, poz.1016; z 2013r. poz.747 

i poz.983), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala opłatę za pobyt dziecka w Żłobku "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu w wymiarze do 

10 godzin dziennie w wysokości 0,125% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 

poz.1679 z późn. zm.) za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki, w zakres której wchodzi: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przez żłobek ustalana jest jako iloczyn: stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 1 uchwały, liczby godzin pobytu dziecka w żłobku, wskazanej przez 

rodziców (opiekunów prawnych) w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka oraz liczby dni pobytu dziecka 

w żłobku. 

§ 2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 uchwały obniża się o 15% w stosunku do drugiego i kolejnego 

dziecka z danej rodziny, które korzysta z usług ż żłobka. 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być wydłużony na wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego powyżej 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą w wysokości 0,5% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego jak w § 1 ust.1 za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki. 

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka 

w wysokości 0,4% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, określonymi w § 1 ust.1. 

§ 5. Opłata określona w § 1 ust.2 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w rachunkowości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 
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§ 7. Traci moc uchwała nr XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 

2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku "Złoty Promyk" w Nowym 

Tomyślu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. z 2012 r. poz. 4439). 

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

Województwa Wielkopolskiego, z mocą od 1 września 2014 roku. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) mgr Tomasz Wlekły 
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