
Projekt

z dnia  20 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci i wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 58 ust. 1 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 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwała ustala:

1. wysokość opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Siedlce w związku z opieką 
wykonywaną w wymiarze do 10 godzin dziennie,

2. maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Siedlce.

§ 2. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzicu - oznacza to również osoby, o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3,

2) żłobku - rozumie się przez to każdy żłobek prowadzony przez Gminę Siedlce.

§ 3. 
1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 200 zł dla rodziców dzieci 

zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce.
2. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 300 zł dla rodziców dzieci 

zamieszkałych poza Gminą Siedlce.
3. Opłata stała nie podlega odpisowi z tytułu nieobecności dziecka w żłobku.

§ 4. 
1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka ponoszą wydatki na wyżywienie, które jest określone dzienną 

stawką żywieniową w oparciu o obowiązujące normy fizjologiczne i aktualne ceny artykułów żywnościowych.
2. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, 

podwieczorek) nie może przekroczyć 12 zł.
3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor żłobka.
4. Rodzicom dziecka przysługuje w miesiącu kalendarzowym odpis z tytułu nieobecności dziecka w żłobku 

w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniu absencji dziecka.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.
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