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UCHWAŁA NR LVI/104/2014
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym
prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r.
poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się dzienną opłatę za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym w wysokości:
1) stawka dzienna 10 zł w żłobku, tj.1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w żłobku w wymiarze do
10 godzin,
2) stawka dzienna w klubie dziecięcym 5 zł, tj.1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w klubie dziecięcym
w wymiarze do 5 godzin,
3) powyższe opłaty obejmują zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej,
prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój dziecka.
§ 2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny
w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
§ 3. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w żłobku w oparciu o normy
żywieniowe i ceny artykułów spożywczych w wysokości do 10 zł za każdy dzień korzystania z posiłków,
obejmującą cztery posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
§ 4. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka uczęszczającego do
żłobka.
§ 5. Kwoty opłat, o których mowa w § 1ust.1 i 2 i § 3 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
§ 6. Ustala się następujące warunki odpisów i częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku
i klubie dziecięcym:
1) w przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w § 1 ust.1 i 2 oraz w § 3, ulega zmniejszeniu za
każdy dzień nieobecności dziecka, począwszy od następnego dnia od zgłoszenia nieobecności dziecka (np.
choroba, zdarzenie losowe),
2) opłatę za pobyt dziecka, o której mowa w § 1 ust.1 i 2 zmniejsza się o 50% za drugie i każde kolejne
dziecko uczęszczające do żłobka i przedszkola,
3) opłatę za pobyt dziecka, o której mowa w § 1 ust.1 i 2 zmniejsza się o 50% dla rodzin korzystających
z programu Skarżyska Karta Dużej Rodziny zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/27/2013 Rady Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r.,
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4) zniżki nie podlegają sumowaniu. W przypadku zbiegu uprawnień przyjmuje się stawkę korzystniejszą dla
rodziny.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym
utworzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012r. poz. 171).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.
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