
UCHW ALA NR XXXVII/283/14
RADY MIASTA RA WA MAZOWIECKA

w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za korzystanie ze Zlobka Miejskiego z Oddzialami
Integracyjnymi "Tuptus" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej oplaty za wyzywienie dziecka

w zlobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie
gminnym (Dz.Uz2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 13180raz z2014r., poz. 379) wzwi~zku
z art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 41utego 2011 r. oopiece nad dziecmi
w wieku do lat 3 (Dz. U z 2013 r. poz. 1457)Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastl(puje:

§ 1. Uchwala usta1a:

1) wysokosc oplat za pobyt dziecka w zlobku w zwi~zku 'z opiek~ wykonywan~ w wymlarze do
10 godzin dziennie;

2) wysokosc dodatkowej oplaty za pobyt dziecka w zlobku w wymIarze wydhlzonym na wniosek
rodzica;

3) maksymaIn~ wysokosc oplaty za wyzywienie w zlobku;

4) warunki czysciowego zwolnienia od oplat za pobyt dziecka w zlobku.

§ 2. llekroc w uchwale jest mowa 0:

1) rodzicu - oznacza to r6wniez osoby, 0 jakich mowa wart. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece
nad dziecmi w wieku do lat 3;

2) zlobku - rozumie siy przez to Zlobek Miejski z Oddzialami Integracyjnymi "Tuptus" w Rawie
Mazowieckiej, dia ktorego organem prowadz~cymjest Miasto Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Oplata za pobyt dziecka w zlobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 0,048 %
minimalnego wynagrodzenia za pracy ustalonego zgodnie z przepisami 0 minimalnym wynagrodzeniu za
pracy, za godziny pobytu.

2. Swiadczenia zwi~zane z pobytem, 0 jakim mowa w ust. 1 obejmuj~:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblizonych do wanmk6w domowych,
w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2) zagwarantowanie dziecku pelnego bezpieczenstwa, wlasciwej opieki pielygnacyjnej oraz edukacyjnej,
przez prowadzenie zajyc zabawowych z elementami edukacji, z uwzglydnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajyc opiekunczo - wychowawczych i edukacyjnych wlasciwych do wieku rozwojowego
dziecka oraz uwzglydniaj~cych rozw6j psychomotoryczny, emocjonalny i spoleczny dziecka;

4) zagwarantowanie zdrowego i racjonainego zywienia dzieci z uwzgIydnieniem indywiduainych
zalecen lekarskich.

§ 4. 1. Dodatkowa oplata za pobyt dziecka w zlobku, kt6ry na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin
dziennie wynosi 20,00 zlotych za godziny pobytu.

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

§ 5. Maksymaina wysokosc oplaty za dzienne wyzywienie dziecka w zlobku, obejmuj~ca koszty
produktow do sporz~dzania posilk6w, wynosi 10,00 zlotych dziennie.

§ 6. Oplata za pobyt dziecka w zlobku w wymiarze do 10 godzin dziennie zostaje obnizona 0:

1) 25 % - w przypadku gdy do zlobka uczyszcza drugie dziecko z danej rodziny;



2) 50% - w przypadku gdy do zlobka uczyszcza trzecie i kazde nastypne dziecko z danej rodziny;

§ 7. Ustala siy nastypujqce warunki calkowitego lub czysciowego zwalniania rodzic6w (opiekun6w
prawnych) z oplaty, a kt6rej mowa w § 3 ust. 1:

I) zwolnienie z oplaty nastypuje na wniosek rodzic6w (opiekun6w prawnych) dziecka uczyszczajqcego
do zlobka;

2) a calkowite zwolnienie z oplaty mogq ubiegac siy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

a) gdy doch6d na osoby w rodzinie wynosi ponizej 100% kryterium dochodowego na osoby
w rodzinie, a kt6rym mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. a pomocy
spolecznej;

b) niepelnosprawnego posiadaj'J.cego orzeczenie a niepelnosprawnosci;

3) a czysciowe zwolnienie z oplaty mog'J. ubiegac siy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

a) gdy doch6d na osoby w rodzinie wynosi ad 100% do 124% kryterium dochodowego na osoby
w rodzinie, a kt6rym mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o,pomocy spolecznej - w wysokosci 75%
oplaty, 0 kt6rej mowa w § 3 ust. 1;

b) gdy doch6d na osoby w rodzinie wynosi ad 125% do 150% kryterium dochodowego na osoby
w rodzinie, a kt6rym mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy a pomocy spolecznej - w wysokosci 50%
oplaty, a kt6rej mowa w § 3 ust. 1;

4) rodzic (opiekun prawny dziecka) ubiegaj'J.cy siy a zwolnienie okreslone w pkt 2 i 3, wraz z wnioskiem
a jego zastosowanie, jest obowiqzany przedstawic w formie oswiadczenia dane niezbydne do ustalenia
uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa L6dzkiego, z mocq ad dnia 1 wrzeSnia 2014 r.


