
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/283/14 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego  

z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej  

oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 

58 ust. 1 i 59 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) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala: 

1) wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 10 godzin 

dziennie; 

2) wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica; 

3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku; 

4) warunki częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w żłobku. 

§ 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 Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowiec-

kiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

§ 3. 1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 0,048% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za godzinę 

pobytu. 

2. Świadczenia związane z pobytem, o jakim mowa w ust. 1, obejmują: 

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

10 godzin dziennie; 

2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 

przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziec-

ka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka; 
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4) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń le-

karskich. 

§ 4. 1. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka w żłobku, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin dzien-

nie wynosi 20,00 złotych za godzinę pobytu. 

2. Opłata za pobyt ponad 10 godzin dziennie obejmuje świadczenia wskazane w § 3 ust. 2 pkt 1-3. 

§ 5. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku, obejmująca koszty produktów 

do sporządzania posiłków, wynosi 10,00 złotych dziennie. 

§ 6. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie zostaje obniżona o: 

1) 25% - w przypadku gdy do żłobka uczęszcza drugie dziecko z danej rodziny; 

2) 50% - w przypadku gdy do żłobka uczęszcza trzecie i każde następne dziecko z danej rodziny. 

§ 7. Ustala się następujące warunki całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców (opiekunów praw-

nych) z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1: 

1) zwolnienie z opłaty następuje na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka uczęszczającego do 

żłobka; 

2) o całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka: 

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b) niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności; 

3) o częściowe zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka: 

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100% do 124% kryterium dochodowego na osobę w rodzi-

nie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - w wysokości 75% opłaty, o której 

mowa w § 3 ust. 1, 

b) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 125% do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzi-

nie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - w wysokości 50% opłaty, o której 

mowa w § 3 ust. 1; 

4) rodzic (opiekun prawny dziecka) ubiegający się o zwolnienie określone w pkt 2 i 3, wraz z wnioskiem o 

jego zastosowanie, jest obowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia 

uprawnienia do tego zwolnienia. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 września 2014 r. 

  

  Przewodniczący Rady  

Miasta Rawa Mazowiecka 

Grażyna Dębska 
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