UCHWAŁA NR V/34/2015
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym
utworzonym przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645,
1318, Dz. U. z 2014r. poz. 397, 1072) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 1457)
Rada Gminy Kiełczygłówuchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się :
1) wysokość dziennej opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym;
2) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) rodzicu – oznacza to również osoby, o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) klubie dziecięcym – rozumie się przez to Klub Dziecięcy w Kiełczygłowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Kiełczygłów.
§ 3. 1. Opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym wynosi 7,00 zł., za dzień pobytu.
2. Świadczenia związane z pobytem, o jakim mowa w ust. 1, obejmują:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz
uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
4) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.
§ 4. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym, obejmująca koszty produktów do
sporządzenia posiłków, wynosi 6,00 zł. dziennie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 6. Tracą moc uchwały:
– Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (ogłoszonej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013r. pod poz. 1075),
– XXIII/151/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym
przez Gminę Kiełczygłów oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013r. pod poz. 1076).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Swędrak
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