UCHWAŁA NR XXVIII/191/16
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE
z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia
z tych opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016.446) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U.2016.157) Rada Miejska w Barczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo oraz
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, a także warunki zwolnienia od ponoszenia tych opłat, określone w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Województwa Warmińsko –
Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Maciejewski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 15 lipca 2016 r.
Wysokość opłat za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalna wysokość
opłat za wyżywienie oraz warunki zwolnienia z tych opłat.
§ 1. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Barczewo obejmują:
1. miesięczną opłatę stałą,
2. opłatę za wyżywienie,
3. dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki (przekraczający 10 godzin dziennie) nad dzieckiem.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt. 1 wynosi miesięcznie 200,00 zł.
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku wysokość opłaty nie ulega zmianie, bez względu na liczbę dni
nieobecności.
§ 3. 1. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w § 1 pkt. 2 ustala się w formie dziennej
stawki w kwocie 6,00 zł
2. Wysokość stawki określonej w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ulega waloryzacji w każdym kolejnym roku
kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem za poprzedni
rok kalendarzowy ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w
którym został opublikowany komunikat.
3. Koszt wyżywienia dziecka w żłobku obejmuje wartość surowców użytych do przygotowania trzech posiłków
dziennie.
4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za wyżywienie za każdy dzień
nieobecności dziecka.
5. Aktualną wysokość opłat w żłobku dyrektor żłobka podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w żłobku.
§ 4. Dodatkowa opłata, o której mowa w § 1 pkt. 3 wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę za każdą rozpoczętą godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin pobytu dziecka w żłobku.
§ 5. 1. Rodzice lub opiekunowie dzieci przebywających w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, mogą
ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 pkt. 1:
1) w przypadku gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny,
2) zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek.
2. Zwolnienia w opłacie udziela dyrektor placówki na uzasadniony wniosek rodzica lub prawnego opiekuna
dziecka po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
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