UCHWAŁA NR XXV/541/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie : wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Ŝłobkach prowadzonych
przez Gminę Miasta Gdyni
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami 1), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.2011 Nr 45 poz. 235 z późn. zmianami 2) Rada Miasta Gdyni uchwala , co
następuje :

§1
1. Ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej,
edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych, wspomagających rozwój dziecka.
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Ŝłobku uzaleŜnia się od liczby godzin dziennego
pobytu dziecka w wysokości:
1) 330 zł - do 10 godzin pobytu dziecka w Ŝłobku
2) 360 zł - powyŜej 10 godzin pobytu dziecka w Ŝłobku.
2. W przypadku gdy z usług Ŝłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty
obniŜa się o 50% dla drugiego i kolejnych dzieci.

§2
1. Ustala się maksymalną stawkę dzienną Ŝywieniową w wysokości 6,00 zł na dziecko.
2. Opłaty za wyŜywienie uzaleŜnione są od liczby posiłków spoŜywanych przez dziecko
i rzeczywistych kosztów.

§ 3
Szczegółowy zakres realizowanych przez Ŝłobek świadczeń oraz wysokość odpłatności,
o których mowa w § 1 i § 2, określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem
Ŝłobka a rodzicem ( opiekunem prawnym dziecka ), która określi w szczególności:
1)
2)
3)
4)

okres, na który jest zawierana
wymiar czasu pobytu dziecka w Ŝłobku
liczbę posiłków
kwotę odpłatności

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r, Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz,1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i
146, nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz.113, Nr
217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz. 567

2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 131 poz. 764 i Nr 171 poz. 1016

§4
Określone w § 1 opłaty za pobyt dziecka w Ŝłobku wnoszone są na rzecz gminy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 6
Uchyla się Uchwałę Nr XIII/253/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 r.

§7
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inŜ. Stanisław Szwabski

