Projekt
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XX/.../2021
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
w Gminnym Żłobku w Stanisławowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.), 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. z 2020 r., poz. 326 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów, uchwala co następuje:
§ 1. W związku z wymaganiami dla projektu pn. „Żłobek w Gminę Stanisławów" nr wniosku
RPMA.08.03.01-14-e262/20, ustala się opłaty z tytułu korzystania z usług Gminnego Żłobka w Stanisławowie:
1) opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin w wysokości 230 zł.,
2) maksymalna opłata miesięczną za wyżywienie w wysokości 150 zł.
§ 2. Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w Gminnym Żłobku w Stanisławowie przekraczającą 10 godzin dziennie.
§ 3. Stawki opłat określone w §1 obowiązują na czas realizacji projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia
2022 r.
§ 4. Zasady pobierania opłaty określonej w § 1 pkt 2 w przypadku nieobecności dziecka w żłobku reguluje
statut żłobka, nadany odrębną uchwałą Rady Gminy Stanisławów.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/158/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rady Gminy Stanisławów w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków
częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku w Stanisławowie
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE
W dniu 15.03.2021 do Urzędu Gminy Stanisławów wpłynęło pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Warszawie z informacją że, wniosku pn. „Żłobek w Gminie Stanisławów” został przyjęty do realizacji i
otrzymał dofinansowanie. W wniosku założono czas realizacji projektu od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia
2021 r.. Zgodnie z założeniami naboru wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20%
kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektu „Żłobek w Gminie Stanisławów” założono że wkład
własny będzie finansowany z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt oraz za wyżywienie dzieci.
Założono że, opłaty te będą wynosiły 378 zł miesięcznie.W związku z tym konieczne jest przyjęcie opłaty
za pobyt w stałej miesięcznej wysokości 230 zł miesięcznie. Na czas realizacji projektu konieczne jest także
uchylenie zniżek i zwolnień określonych w uchwale Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za
wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku
w Stanisławowie.
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