
            

          

                                              U C H W A Ł A  NR  X/92/2011                                    

           Rady Miasta Mława                                                                                    

    z dnia 28 września 2011 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie,                  

określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

 

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

( Dz. U. z 2001r.Nr142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia             

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada 

Miasta Mława uchwala, co następuje: 

 

 § 1   

Ilekroć  w uchwale mowa o: 

 

1)   żłobku – należy rozumieć przez to Miejski Żłobek w Mławie, 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających 

uprawnienia do opieki nad dzieckiem  uczęszczającym do Żłobka, 

3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć minimalne 

wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz. U. Nr 200, poz. 

1679, ze zm.), obowiązującego w danym roku. 

 

 

 § 2 

 

1. Za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w Żłobku prowadzonym przez 

Miasto Mława ustala się, w zaokrągleniu do pełnego złotego, miesięczną opłatę                  

w wysokości 8,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym    

 roku. 

2. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość  opłaty za wyżywienie z Żłobku 

utworzonym przez Miasto Mława w wysokości 10%  minimalnego wynagrodzenia               

za pracę, w zaokrągleniu do pełnego złotego, o którym mowa w ust. 1. Opłata 

obejmuje koszty surowca do sporządzenia posiłku. 

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku 

utworzonym przez Miasto Mława, powyżej wymiaru określonego w ust.1,                           

w wysokości 2%  minimalnego wynagrodzenia  za pracę, w zaokrągleniu do pełnego 

złotego, o którym mowa w ust. 1,  za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 uchwały, ulega obniżeniu o 25% w zaokrągleniu                

do pełnego złotego, jeśli: 



a)   rodzicom/opiekunom dziecka korzystającego ze Żłobka prowadzonego przez 

Miasto Mława przyznano prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie 

przepisów ustawy  o świadczeniach rodzinnych – po przedłożeniu stosownego 

zaświadczenia lub oświadczenia, 

b) z jednej rodziny uczęszcza do Żłobka drugie i następne dziecko. 

 

5.  Opłata za pobyt dziecka w Żłobku , której mowa  w ust.1, pobierana jest w pełnej 

wysokości, niezależnie od okresu korzystania przez dziecko w danym miesiącu                  

z  usług Żłobka. 

 

 

 § 3 

 

1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, o której mowa w § 2 ust.2 ustala dyrektor 

Żłobka  prowadzonego przez Miasto Mława. 

2. Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem dziecka, o której mowa                   

w ust.1, będzie pobierana jedynie za dni, w których dziecko korzystało z usług Żłobka. 

3. W zależności od liczby spożywanych posiłków, dyrektor Żłobka może zróżnicować 

opłaty. 

 

 § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Mława. 

 

 

 § 5 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                  

oraz podlega wywieszeniu w Miejskim Żłobku w Mławie. 

 

 

 § 6 

 

Traci  moc Uchwała Nr XIX/194/95 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 1995 roku                   

w sprawie reorganizacji Miejskiego Żłobka w Mławie.  

 

 

 

 § 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący  Rady Miasta 

 

     inż. Krzysztof Wasiłowski 

 



 

 

 

 

 

                                            U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.                      

Na  podstawie art. 59 ust. 2 w/w ustawy rada  gminy może określić, w drodze uchwały  

warunki częściowego  lub  całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania 

ze żłobka. W projekcie uchwały proponuje się :  

–  opłatę za pobyt dziecka  w żłobku w wysokości 120 złotych, 

–  maksymalną miesięczną kwotę  za wyżywienie w wysokości 139 złotych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica uchwała pozwala również           

na wydłużenie opieki nad dzieckiem, poza godziny określone  w regulaminie organizacyjnym 

żłobka. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem  w wymiarze do 10 godzin dziennie 

względem każdego dziecka. Wprowadza się również dodatkową opłatę w wysokości                   

28 złotych za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki. W projekcie uchwały przewiduje 

się także obniżenie opłaty za korzystanie ze żłobka, w przypadku, gdy rodzinie dziecka 

przyznano prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,              

a także, gdy do żłobka uczęszcza drugie i kolejne dziecko. 


