DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 25 lipca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Kościołek
Data: 25.07.2019 14:44:58
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UCHWAŁA NR IX/89/2019
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 12 ust. 3, art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i poz. 730), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny
w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
§ 2. 1. Ustala się wysokość dziennej stawki żywieniowej dziecka objętego opieką żłobka w wysokości
5,00 zł za dzień.
2. Nie pobiera się dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku.
§ 3. 1. Zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, rodziców (opiekunów
prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki Żłobka Miejskiego
w Skierniewicach.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 wynosi 50% za drugie oraz każde następne dziecko korzystające
z tego żłobka.
§ 4. Opłata, o której mowa w §1 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/70/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Skierniewicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r.
Nr 194, poz. 1975, z 2016 r. poz. 3057, z 2018 r. poz. 657).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 7. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, jednakże nie wcześniej niż z dniem 1 września 2019 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Melon

