
 

 

UCHWAŁA NR XII/79/15 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” 

 w Rawie Mazowieckiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z 2015 r. poz. 1217) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś" z siedzibą w Rawie Mazowiec-

kiej, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi, dla którego organem prowa-

dzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz nadania mu statutu (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego z 2014 r., poz. 2314) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia 

opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku. 

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone 

w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka stawki opłat, uwzględnia-

jące: 

1)  miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 

10 godzin; 

2)  opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka 

w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie; 

3) opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posił-

ków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3. 

3. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala co roku dyrektor Żłobka. 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, pomniejsza się proporcjonalnie o ilość dni nieobecności dziecka 

w Żłobku i podlega ona zwrotowi w miesiącu następnym w formie odpisu od należności za ten miesiąc, a w 

przypadku niemożności dokonania tego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dokonuje się wy-

płaty w formie gotówkowej lub przelewem bankowym na konto wskazane we wniosku. 

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa za-

wierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady  

Miasta Rawa Mazowiecka 

Zbigniew Sienkiewicz 
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