UCHWAŁA Nr LVI/408/22
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr II/20/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie,
wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz 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 2021 r. poz. 75, poz. 952 i poz. 2270) Rada Miejska
w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr II/20/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości dodatkowej
opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
dokonuje się następujących zmian:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin
dziennie, w wysokości 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207), w tym dofinansowanie z budżetu Państwa wynosi 400,00 zł (zgodnie z ustawą
z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2270).
2. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie uzyska dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 –
opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
3. W sytuacji uczęszczania do żłobka dwojga dzieci w rodzinie, opłata za drugie i każde
kolejne dziecko wynosi 50% ustalonej miesięcznej opłaty.
4. W przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych:
1) opłata za pobyt dziecka w żłobku wskazana w ust. 1 podlega odpisom i zwrotom
w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich
usług lub;
2) opłata za pobyt dziecka w żłobku wskazana w ust. 1 podlega zaliczeniu na poczet
kolejnych miesięcy, nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, w wysokości
proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek nie mógł świadczyć swoich usług.”;;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku
w wysokości 11,00 zł.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku za
każdy dzień jego nieobecności, jeśli skutecznie powiadomią personel żłobka o nieobecności
dziecka w dniu poprzedzającym jego nieobecność do godziny 14.00. Przez skuteczne
powiadomienie rozumie się odebranie informacji przez personel żłobka o nieobecności dziecka
przez uprawnionego pracownika.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Głownie
Beata Wszołek-Lewandowska
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