
Uchwała Nr XXI/618/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; 
Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) i § 12 ust. 4 Statutu Jednostki Budżetowej pn. Żłobki Miejskie” w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XVIII/576/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod 
nazwą “ŻŁOBKI MIEJSKIE” oraz utworzeniu w jego miejsce jednostki budżetowej

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:
a. 150,00 złotych w żłobku jednozmianowym,
b. 160,00 złotych w żłobku dwuzmianowym.

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1 obejmuje wyłącznie koszt dziennej stawki 
żywieniowej dziecka oraz partycypację w kosztach przygotowania posiłków zgodnie z 
kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Opłata za żłobek winna być realizowana do dnia 5-go każdego miesiąca za miesiąc 
bieżący. W przypadku gdy ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za 
ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

2. Na żądanie płacącego - żłobek ma obowiązek przedstawić szczegółową kalkulację 
ustalonej odpłatności.

§ 3.
Za czas nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości pełnej stawki żywieniowej, która w żłobku 
jednozmianowym wynosi 4,10 zł, a w żłobku dwuzmianowym 4,40 zł dziennie.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 5.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr X/401/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie 
odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2000 r.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


