
 

 

UCHWAŁA NR LII/490/2017 

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Gminę 

Międzychód 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 

poz.1875 z późn. zm.) art.58 ust.1 oraz art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Międzychód w wysokości 175,00 złotych. 

2. Opłata, o której mowa w §1 obejmuje świadczenia w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3,  

a w szczególności: 

1) zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

2) zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych 

z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku do 7,50 zł dziennie. 

§ 3. 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci przebywających w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Międzychód mogą ubiegać się o obniżenie opłaty, o której mowa w §1 ust.1 o 50% w przypadku, gdy dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930 i 1583), uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej. 

2. Obniżenia, o którym mowa w ust.1, dokonuje dyrektor żłobka na podstawie stosownego zaświadczenia 

w tej sprawie wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie oraz innych dokumentów 

pozwalających określić dochód na osobę w rodzinie, opisanych w statucie żłobka. 

3. W indywidualnych sytuacjach losowych Burmistrz Międzychodu, na wniosek rodzica/opiekuna 

prawnego lub dyrektora żłobka, może zdecydować o przyznaniu ulgi lub zwolnieniu z opłaty,o której mowa 

w § 1 ust.1. 

4. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek 

rodzice/ prawnego opiekuna obniża się opłatę określoną w § 1 ust.1 o 25% dla drugiego dziecka oraz o 50% dla 

trzeciego i kolejnych dzieci. 

§ 4. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego 

dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być wydłużony na wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego powyżej 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą w wysokości 15,00 zł. na każdą 

rozpoczętą godzinę opieki. 
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§ 5. Szczegółowy zakres realizowanych przez żłobek świadczeń oraz odpłatności, określa umowa 

cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIII/364/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzychodzie. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą od 1 stycznia 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Stefan Niedziółka 
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