ZARZĄDZENIE NR 3. MŻ.2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO ŻŁOBKA
w Rydułtowach
z dnia 15.08.2018 roku
w sprawie: wysokości i zasad pobierania opłat za posiłki dzieci w Miejskim Żłobku w Rydułtowach
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 603 i 650) i uchwały Rady Miasta Rydułtowy nr 24.237.2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie
zmiany uchwały nr25.171.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2012r.w sprawie ustalenia wysokosci
opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rydułtowach, wysokości dodatkowej opłaty za wydłuzony, na
wniosek rodzica/opiekuna przwnego dziecka , wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej opłaty za
wyżywienie oraz określenia częściowego zwolnienia od podnoszenia opłat.

Dyrektor
Miejskiego Żłobka w Rydułtowach
zarządza, co następuje:
§1
1. Opłata za posiłki dziecka w żłobku za 1 dzień roboczy wynosi:
a) za 3 posiłki – 7,00 złote
b) za 2 posiłki – 5,60 złote
2. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki jest równa iloczynowi opłaty, o której mowa w ust.
1 ( zgodnie z ilością posiłków zadeklarowanych przez rodzica/opiekuna prawnego ) i ilości
dni roboczych w danym miesiącu.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 pobiera się z góry za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 rodzic/opiekun prawny wnosi przelewem na wskazany
rachunek bankowy lub osobiście u intendenta żłobka w godzinach urzędowania .
5.Wysokość opłat za posiłki, wnoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustala się
na podstawie
§ 1 ust. 1 i 2.
§2
1. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot opłaty za posiłki, o której
mowa w §1 ust. 1.
2. Zwroty opłaty za posiłki z danego miesiąca dokonywane będą w miesiącu następnym, bądź
zaliczane będą w poczet opłaty za posiłki należnej za następny miesiąc.
§3
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania opłat
za posiłki dziecka w żłobku.
2. Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat, o których mowa w ust. 2, będą naliczane

odsetki ustawowe.
§4
Zmiana ilości zadeklarowanych posiłków może nastąpić od nowego miesiąca na pisemny wniosek
rodzica, złożony u dyrektora żłobka z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 roku.

