
UCHWAŁA NR XLIX.468.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
dziecka w Żłobku prowadzonym Gminę Halinów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka
w Żłobku utworzonym przez Gminę Halinów, zwanym dalej „Żłobkiem”.

§ 2. Rodzice dziecka przebywającego w Żłobku wnoszą następujące opłaty:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie,

2) opłatę dodatkową za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze przkraczającym 10 godzin dziennie,

3) opłatę za wyżywienie dziecka.

§ 3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 300,00 zł 
(słownie: trzysta złotych) miesięcznie.

§ 4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku przekraczającą wymiar 10 godzin 
dziennie wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w Żłobku
w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm) wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala, w drodze
uchwały rada gminy.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.




