UCHWAŁA NR IX.85.2015
RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE
z dnia 25.06.2015 r.
w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Pruszków
Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013r. poz. 1457) uchwala się, co
następuje:
§1.1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek w
wysokości 1,76 zł za świadczenia, których zakres obejmuje:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że żłobek rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej
godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
§2. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto
Pruszków w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica (powyżej dziesiątej godziny) w
wysokości 1,76 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku za świadczenia,
których zakres obejmuje świadczenia wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1-3.
§3.1. Żłobki gwarantują zdrowe i racjonalne żywienie dzieci pozostających pod opieką.
2.Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobkach
prowadzonym Miasto Pruszków, obejmującą koszty produktów do sporządzenia posiłków, w
wysokości 8 zł.
§4.1 Opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonych przez Miasto Pruszków w wymiarze do
10 godzin dziennie zostaje obniżona o:
1)25% - w przypadku dziecka, którego rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego;

2)70% za drugie i kolejne dziecko – w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno
dziecko z rodziny, której rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015.
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