Projekt
z dnia 16 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym 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 2018 r.,
poz. 603) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Żłobku Gminnym
w Lądku-Zdroju w formie dziennej stawki żywieniowej w wysokości 5,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

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 2018 r., poz. 603) wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 tej ustawy, za pobyt
dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego albo
u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość
opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik
województwa.
W niniejszej uchwale odstąpiono od ustalania opłaty za pobyt dzieci w żłobku, ponieważ Gmina
Lądek-Zdrój na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnoślaskiego, Departamentem Zdrowia i Promocji Województwa na rzecz realizacji projektu
Dolnośląskie żłobki (działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie
życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewódtzwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) otrzyma meble, inne przedmioty wyposażenia żłobka,
pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Ponadto ze środków otrzymanych w związku z realizacją ww. projektu
będą

finansowane przez okres 12 miesięcy wynagrodzenia pracowników żłobka. Wkładem własnym

Gminy Lądek-Zdrój do projektu są wyłącznie opłaty pobierane za wyżywienie dzieci w żłobku. Stąd też,
wykluczona jest możliwość pobierania opłat od rodziców za pobyt dzieci w żłobku.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały należy uzanć za uzasadnione.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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