
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚC

z dniaZ] maja2019 r.

w sprawie ustalenia opłaĘ za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaĘ za wyżywienie a także
warunków częściowego lub całkowitego zrvolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie
(tj. Dz.U. 2019.
w wieku do lat 3 (t

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
506.), art. 58 ust. 1 i art.59 ust.2 ustawy zdnia 4lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
j. Dz. |J . 2019 .409. z poźn. zm.), Rada Miasta Zamość, uchwala co następu.ie:

§ 1. 1, Ustala się opłatę za pobyt jednego dziecka w Złobku w wysokości 170,00 zł miesięcznie oraz za
pobyt każdego kolejnego dziecka w wysokości 130,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyzywienie dziecka objętego opieką
w Złobku w formie dziennej stawki zywieniowej w wysokości 6,00 zł.

§2.Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka wZłobku (powyżej l0godz. dziennie)
w wysokości 2 5,00 zł za każdą t ozpoczętą godzinę opieki,

§ 3. W przypadku przyjęcia dziecka do Złobka w trakcie miesiąca wysokość opłaty za niepełny miesiąc
pobytu dziecka wZłobku ustala się mnożąc wysokość opłaty za jeden dzień pobytu dziecka w Żlobku przez
liczbę dni roboczych przypadających od dniaprzyjęcia do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 4. Z opłŃy za pobyt w Złobku mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione dzieci zrodzin
najuboższych po uprzednim zasięgnięciu opinii Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu według
warunków określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/7 1i201 5 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia
opłaty zapobyt dziecka w złobku oraz maksymalnej opłaty zavyżywienie atakże warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 r.
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/ Zńącznik do uchwały Nr.....,.....,........

Rady Miasta Zamośó

z dniaŻ1 map2019 r.

Warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaĘ za pobyt dziecka
w Złobku Miejskim w Zamościu

1. Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Zamość o zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka
w Złobku występuje dyrektor Złobkana wniosek rodzicalub opiekuna prawnego dziecka.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1 dyrektor Żłobka dolącza przedłożoną przez rodzical opiekuna
prawnego ocenę sytuacji rodziny wydawanej na wniosek zainteresowanych przez Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu.

3. W przypadku osiągnięcia dochodu najednego członkarodziny w wysokości:

a)do 30% minimalnego wynagrodzenia - zwolnienie ustala się wwysokości 100% miesięcznej opłaĘ za
pobyt,

b) od 30% do 50% minimalnego wynagrodzenia - zwolnienie ustala się w wysokości 50%
miesięcznej opłaty zapobyt dziecka w Złobku.

4.Za minimalne wynagrodzenie przyjmuje się wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy
z dnia l0 pńdziernikaZ)\2 r. o minimalnym wynagrodzeniuzapracę.

5. Zwolnienia udziela się od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wniosek o zwolnienie
wpłynął do dyrektora Żlobka do końca roku kalendarzowęgo.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt
dziecka w Złobku utworzonym przez Miasto Zamość oraz maksymalną wysokośó opłaĘ za
wyzywienie ustala w drodzę uchwĄ Rada Miasta. Opłaty za pobyĄ dziecka w Złobku
samorządowym, uiszczane przez rodziców (opiekunów prawnych) wnoszone są na rzęcz miasta.
Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 2 Rada Miasta może określić warunki częściowego lub
całkowitego z,lvolnienia od pono szenia opłat.

Zmianę wysokości opłaty (wzrost o 30,00 zł) za pobyt uzasadnia fakt, że od 2015 r. nie
podnoszono opłat pobieranych od rodziców. Natomiast w tym czasie dokonano gruntownej
modernizacji budynku żłobka, podniesiono standardy, nviększono Iiczbę miejsc a co za tym idzie
strukturę zatrudnienia.
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