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UCHWAŁA NR LXI/628/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych
jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. 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 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/144/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym
(Dz. Urz. Woj. Dolno. Nr 195 poz. 3389 ze zm.) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. 1. Opłatę określoną w § 1 ust. 1 pkt 1 obniża się o 20% na drugie będące rodzeństwem
uczęszczającym do tego samego żłobka.
2. Opłatę, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 obniża się o 50% na każde dziecko z rodziny, w której
wychowuje się troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 roku
życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
3. Opłatę określoną w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały można obniżyć na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów o 50% od dziecka z rodziny znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej (dochód na członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego
warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego i świadczeń rodzinnych) na podstawie zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej.
4. W przypadku wypisania dziecka ze żłobka z powodu nieprzystosowania się do warunków żłobka,
opłata o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni,
w których dziecko było obecne w żłobku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:
M. Romańska

