Projekt
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 58 ust. 1 i
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz.
1457), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna;
2) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna;
§ 2. 1. Ustala się opłatę miesięczną za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielonych przez dziennego
opiekuna w wysokości 3,00 zł za świadczenia, których zakres obejmuje:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
2. W przypadku gdy z usług dziennego opiekuna lub dziennych opiekunów korzysta więcej niż jedno dziecko
z danej rodziny, opłata, o której mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu o 1,00 zł w odniesieniu
do drugiego dziecka oraz o 2,00 zł w odniesieniu do trzeciego i każdego następnego dziecka.
§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
w wysokości 8,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014r. Nr XXXVII/353/2014
w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
(Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014r. poz. 800).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Klemens Weber
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