
UCHWAŁA NR XL/438/13
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi 
prowadzonym przez Miasto Puławy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 58 ust. 1 art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 
235 z późn. zmian.), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi pobiera opłatę za świadczenia realizowane w wymiarze do 
10 godzin dziennie względem każdego dziecka. 

§ 2. 

1. Ustala się opłatę za jedna godzinę świadczeń udzielanych przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi 
w Puławach w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń. 

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, 
w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń. 

3. Zakres udzielanych świadczeń obejmuje: 

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 jego wieku.

4. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużoną opiekę nad dzieckiem w wymiarze ponad 10 godzin dziennie 
w wysokości 20,- zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 3. 

Ustala się maksymalną opłatę za dzienne wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 0,4% 
minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4. 

1. Dla rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie 
domowym opłata o której mowa w § 2 ust. 1 ulega zmniejszeniu: 

1) za drugie dziecko z rodziny – o 30%, 

2) za trzecie dziecko z rodziny – o 40%, z zastrzeżeniem ust. 4

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 rodziców (prawnych opiekunów) posiadających co najmniej 
czworo dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym za czwarte i kolejne 
dziecko, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 rodziców (prawnych opiekunów) posiadających co najmniej 
troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym jeżeli korzystają z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
182 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej, niż do 
ukończenia 24 roku życia.

§ 5. 

Szczegółowy zakres realizowanych przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi świadczeń oraz 
odpłatności zostanie określony w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) 
a dyrektorem placówki. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. 

§ 7. 

Traci moc uchwała nr XXXVII/406/13 Rady Miasta Puławy z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia w Żłobku Miejskim z Oddziałami Żłobkowymi prowadzonym przez Miasto 
Puławy. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Puławy. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Puławy

Zbigniew Śliwiński

Id: D3A4EE4C-5FA0-4A52-BD37-DF5A0F6C5BF1. Podpisany Strona 2




