
 

UCHWAŁA Nr XL/342/18 
RADY GMINY KARSIN 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

 
w sprawie: wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Karsin. 

 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018r, poz. 994 ze zm. ), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 603 ze zm.) Rada Gminy Karsin, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się: 

1. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Karsin. 

2. Dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Karsin 

w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica, opiekuna prawnego. 

3. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku samorządowym prowadzonym przez 

Gminę Karsin. 

4. Warunki zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym 

przez Gminę Karsin. 

 

§ 2. 

 

Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku  do 10 godzin w wysokości 300zł. za 

świadczenia, których zakres obejmuje: 

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

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie 

zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, 

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

 

§ 3. 

 

Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę 

Karsin w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica/opiekuna prawnego (powyżej dziesiątej 

godziny) w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku 

 

§ 4. 

 

1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obniża się o 50% za dany miesiąc w przypadku przyjęcia 

dziecka do żłobka po 15 dniu miesiąca i wypisania dziecka do 15 dnia miesiąca. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, w wyniku ważnych zdarzeń losowych, wynoszącej 

minimum jeden miesiąc kalendarzowy przysługuje 100% zwrot miesięcznej opłaty za pobyt. 

3. Zwrot opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 dokonuje się na pisemny umotywowany wniosek 

rodzica/opiekuna złożony do dyrektora żłobka. 
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4. Zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 2 dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadały dni 

nieobecności, w formie odpisu z należności za pobyt dziecka w następnym miesiącu. 

 

§ 5. 

 

1. Ustala się wysokość opłaty za dzienne wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Karsin 

w wysokości 10,00 zł. 

2. W przypadku nieobecności dziecka przysługuje częściowy zwrot opłaty za wyżywienie, 

proporcjonalnie do liczby dni nieobecności liczony od następ[nego dnia po dniu zgłoszenia, pod 

warunkiem: 

a) nieobecność trwała co najmniej trzy dni kolejno następujące po sobie; 

b) zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8.30 w danym dniu. 

3. Należna kwota zwrotu, o której mowa w  ust.1 stanowi iloczyn ceny posiłków i liczby dni 

nieobecności dziecka. 

4. Zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadały dni 

nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu. 

§ 6. 

 

Szczegółowy zakres realizowanych przez żłobek świadczeń oraz wysokość odpłatności za pobyt 

dziecka w żłobku określi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka, a rodzicami/opiekunami 

prawnymi, która określi: 

1. okres zawarcia umowy; 

2. wymiar czasu pobytu dziecka w żłobku; 

3. liczbę posiłków; 

4. kwotę odpłatności. 

 

§ 7. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin. 

 

 § 8. 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bogdan Piankowski 
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