UCHWAŁA NR 44.XXIX.2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
z dnia 4 sierpnia 2020 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Żłobku Gminnym w Debrznie, warunków częściowego
zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713), art.58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2020r., poz.326 i 568) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia udzielane przez żłobek,
w zakres których wchodzi:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

i edukacyjnych,

uwzględniających

rozwój

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat w Żłobku Gminnym w Debrznie:
1) Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie wynosić będzie 15% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego
w odrębnych przepisach. Ustalona opłata zaokrąglana jest do pełnych złotych.
2) Opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki na dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie, za każdą
rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar 10 godzin dziennie, wynosi 1,5% minimalnego wynagrodzenia
miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określanego w odrębnych
przepisach.
§ 3. 1. Ustala się maksymalną miesięczną opłatę za wyżywienie, równą kosztowi surowca zużytego
do przyrządzenia posiłków dla dzieci, obliczaną z przemnożenia stawki dziennej wynoszącej do 0,5%
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym przez
maksymalną ilość dni roboczych w miesiącu.
2. Informacja o wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej na dany miesiąc, publikowana
będzie przez Dyrektora Żłobka Miejskiego na tablicy ogłoszeń Żłobka.
§ 4. 1. 1. Zwalnia się częściowo od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie
w przypadku zawieszenia działalności placówki spowodowanej zewnętrznymi, nadzwyczajnymi
okolicznościami. Opłata, o której mowa w § 2 pobierana jest w wysokości 50% kwoty bazowej.
2. Częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek rodzica, opiekuna
prawnego dziecka lub innej osoby, której sąd przyznał opiekę nad dzieckiem.
3. Zwalnia się od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku w przypadku nieuczęszczania dzieci do
placówki w czasie przerw urlopowych lub prowadzonych prac remontowych w placówce. W miesiącu,
w którym odbywa się przerwa urlopowa lub prowadzone są prace remontowe, opłata, o której mowa w §
2 ust. 2, ulega obniżeniu w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym placówka nie świadczyła usług”.
4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z opieki Żłobka, którzy biorą udział w projekcie pt.
„Wracamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do
lat 3 – Umowa nr RPPM.05.03.00-22-0041/18-00, są w części zwolnieni od ponoszenia opłaty dziennej za
wyżywienie dziecka w żłobku nie więcej niż 80,00 zł za miesiąc na czas trwania projektu, tj. do 31 sierpnia
2021 r.
§ 5. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń przez żłobek określi umowa zawarta pomiędzy
Dyrektorem Żłobka Gminnego w Debrznie a rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr 51.XV.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym
w Debrznie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie
Dorota Rybicka
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