UCHWALA NR Xll/79/15
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

w sprawie zmiany Statutu Zlobka Miejskiego
w Rawie Mazowieckiej

z Oddzialami

Intcgracyjnymi

"Tuptus"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzic gminnym (Oz. U. z
2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz alt. 8 ust. 1 pkt I i art. II ust. 2 ustawy z dnia 4 lutcgo 2011 1'.0 opiece nad
dziccm i w wieku do lat 3 (Oz. U. 7. 2013 I'. poz. 1457, z 2015 r. pm .. 12 I 7) Rada Miasta Hawa Mazowiecka
uchwala,

co nast<;puje:

§ 1. W Statucie Zlobka Micjskiego

z Oddzialami lntcgracyjnymi
"TuIXus" / sicd/.ib~! \\ Rawie Mazowieckiej,
stanowi<jcym zal<jcznik do uchwaly nr XXXVI/276/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka /. dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia Zlobka Miejskiego z Oddzialami Intcgracyjnymi,
dla ktc'Jrego organcm prowadz<jcym jest
gm ina Miasto Rawa Mazowiecka oraz nadania mu statutu (Dzicnnik Urzydowy Wojcwc'Jdztv'va Lodzkiego z 2014 1'..
poz. 2314) § 8 otrzymuje brzmienie:
,,§ 8.1. Pobyt dziecka w Zlobku jcst platny, rodzice (prawni opickunowic) zobo\\'i~vani s~, do ponoszenia
oplaty za pobyt i wyZywienie dziccka przebywaj<jcego \\ llobku.
2. Zlobck pobicra oplaty od rodzicow (praV\nych opickuno\.\) /a korzystanic /.. uslug /Iobka wyliczone w
oparciu 0 przyjyte w drodzc odrybncj uchwaly Rady Miasta Ra\\a M~I/o\\.iccka st~l\\ki oplat. uwzglydniaj<jce:
1) miesiyczn<j oplaty stal<j za pobyt dziecka w zlobku \\. /..\\ i'Vku /. opiek<j \\ )kon) \\ anq \\ \\ ymiarze do 10
godzin:
2) oplaty dodatko\\q
za wydluzony (na wniosek rodzico\\.
prawnych opickunll\\)
pobyt dziecka w
Zlobku, przekraczaj<jcy 10 godzin dziennie;
3) oplaty za wyzywicnic
(stawky zywieniow<j) rown<j kosztowi suro\\ca zu/.) tego do przyrz<jdzania
posilkow dla dzieci. Lgodnic z normami zywicnia wlasciw)mi dla dzicci do lat 3.

4. Oplaty,o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 pomni~jsza sir,: proporcjonalnic
0 ilosc dni nicobecnosci
dziccka w
Zlobku i podlega ona zwrotowi w miesi<jcu nastypnym w formic odpisu od nalc/.nosci /.a ten miesi<jc, a w
przypadku niemoznosci dokonania tego odpisu, na wniosck rodzica (prawncgo opickuna) dokonuje siy wyplaty
w formie gotowkowcj lub przclcwcm bankowym na konto wskazane \\c wniosku.
5. Szczegolowy zakrcs i zasady odplatnosci za wyzywicnic i pobyt dziccka w Zlobku okrdla
Lawierana pom iydzy dyrcktorcm Zlobka a rodzicam i (prawnym i opick unam i) dziccka."

§ 3. Uchwala \'vchodzi \\ zycic po uply\\ic
Wojc\\odzt\\a
Lodl.kicgo.

14 dni od dniajej

oglos/.cnia

\\ J)/icnniku

umowa

l r/..ydowym

