UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 409 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się w Żłobku Gminnym w Lądku-Zdroju:
1) maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 6,00 zł dziennie;
2) opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 12,00 zł za każdy dzień pobytu;
3) dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad
dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Lądku-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2019 r., poz.
409) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie ustala
rada gminy. Do właściwości rady gminy należy również ustalenie opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w
żłobku, jeżeli jego pobyt w żłobku zostaje wydłużony powyżej 10 godzin dziennie.
Uchwałą Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 maja 2018 r. ustalono maksymalną
stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości

5,00 zł. Aktualnie, dyrektor Żłobka

zawnioskowała o zwiększenie wysokości tej opłaty na 6,00 zł od dnia 1 września 2019 r.. Dotychczasowa
wysokość maksymalnej dziennej stawki żywieniowej dla dziecka jest niewystarczająca i nie pozwala na
spełnienie norm żywieniowych dla dzieci w wieku do lat 3.
Ponadto istnieje potrzeba ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty, o której mowa
w art. 12 ust. 3 ww. ustawy (pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie). W okresie od dnia
01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2019 r., w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej na zakup wyposażenia żłobka i wypłacenie wynagrodzeń osobom zatrudnionym w tej
jednostce, Gmina nie może pobierać opłat za pobyt dzieci w żłobku. Mając powyższe na uwadze proponuje
się ustalenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 12,00 zł za dzień pobytu oraz opłaty, o której
mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wysokości 15,00 zł za każdą
godzinę.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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