Projekt
Uchwała Nr..................
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia...........................
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1
„Zaczarowany Ogród” w Ruścu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz.506) oraz 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409, 60) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:
§1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu,
prowadzonym przez Gminę Nadarzyn, zwanym dalej „żłobkiem”:
1) do 10 godzin dziennie – 360 zł na miesiąc;
2) wydłużony na wniosek rodzica, ponad 10 godz. dziennie – 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu.
§2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8 zł dziennie.
§3. Opłata, o której mowa w §1 ust.1, obejmuje:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych,
w wymiarze do 10 godzin dziennie;
2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka.
§4. Opłaty, o której mowa w §1 ust. 1, nie pobiera się jedynie w okresie zamknięcia Żłobka z powodu
przerwy wakacyjno-remontowej.
§5. Wysokość opłaty, o której mowa w §1 ust.1, obniża się o 25% w stosunku do drugiego i 50%
w stosunku do kolejnego dziecka z danej rodziny, które jednocześnie korzystają z usług Żłobka.
§6. Opłata, o której mowa w § 1 ust.1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
§7. Ustala się następujące warunki całkowitego lub częściowego zwalniania Rodziców/Opiekunów
prawnych z opłaty, o której mowa w §1 ust.1:
1) zwolnienie z opłaty następuje na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do żłobka;
2) o całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka:

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;
3) o częściowe zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka:
a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100% do 124% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w wysokości 75% opłaty, o której mowa w §1 ust. 1,
b) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 125% do 150% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w wysokości 50% opłaty, o której mowa w §1 ust. 1;
4) Rodzic/Opiekun prawny ubiegający się o zwolnienie określone w pkt 2 i 3, wraz z wnioskiem
o jego zastosowanie, jest obowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
§8. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w §1 i §2, oraz czas pobytu dziecka w żłobku określają
dokumenty wewnętrzne Żłobka.
§9. Traci moc uchwała Nr XLIX/520/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014 r.
oraz uchwały zmieniające: Nr IV.22.2015 r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015 r., Nr
VIII.73.2015r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

