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zajządzenie Nr 2l2o19
Dyrektorafłobka Mieiskiego Nr 1 w żaganiu
z dnia 02 stycznia 2019 r.
w sprawie oplat ponoszonych p]zez rodziców za pobyt dziecka w żłobku
Dziaąąc na podstawie:
. UchwałyNr L|V/43/2018Rady Miasta zagań z dnia 25 maja 2018 r' o zmianie uchwały
XXI,|8I2012Rady |\4iastaZagań w sprawie usta|eniawysokościopłatza pobyt dziecka
W fłobkuMiejskimw faganiui
.

Ustawyz dnia4 |utego2011 r'o opiecenad dziećmiW wiekudo |at3 (Df'U' Nr 45, poz.
235)l

.

zarządzefiiaNr 305/2018Burmistrzalv|iastafagań z dnia 20 grudnia2018 r' W sprawie
udzieleniapełnomocnictwa
DyrektorcWiMiejskiegoPrzedszko|aNr 3 im' Marii Kownackie]'
w faganiu zarządzam,co następuje:

s1

od 1 stycznia2019 |' usta|asię opłatęza każdqrozpoczętqgodzinępobytudziecka w fłobku
W Wysokośei
1'8ozł(0'08% minima|nego
Wynagrodzenia
za pracę)'

s2

W przypadkuróWnoczesnegoko|zystaniaz opieki fłobka przez dwoje lub wjęcej dzieci' opłata
o którejmowaw s 1 zostajezmniejszonao 25yona każdedziecko' częściowezwo|nieniez opłat
następujena wniosekrcdzjcóW(prawnychopiekunów)złożony
do Dyrektorafłobka'

s3

MiesięcznaWysokość
op|atyzwiązanąz .v{|'fywieniem
jest za|eżnaod zadeklarowanej
pżez rodzjców
dziennejiloścjposiłkóworaf od i|ościdnipobytu
dfieckaw ptacÓwcew ciqgu miesiąca'

s4

Wysokość
op,laty
za całodzienne
wyżywienie
dzieckawynosi5,5ozł i obejmuje
zakupsurowców
produktÓw
pot.zebnych
i
do pPygotowania
posiłków.

s5

Usta|asię następujący
podziałkosztóWWyży.\'vienia:
- śniadanie.30%stawkiżywieniowej'
tj' 1'65zł;
. obiad.50o/ostawkiżywieniowej,
tj' 2'75 zł;
' podwieczorek
. 20olostawkiżywieniowej'
tj' 1,10zł'

s6

odpłatność
fa złobekna|eżyregu|owaćdrogqe|ektroniczną'
Wpłacajqc
na|eżłość
na poniższekonto
bankowe:89 109025580000 00012049 6204
W treŚciprzelewuna|eżyWpisaÓimięi nazwiskodziecka'

s7

2' opłatyza fłobek regu|owanesq ,'z dołu'W niepżekraczalnym
terminiedo 25 dnia kaźdego
miesiąca.

s8

za opóżn.enia
w spłaciena|eżności
pobie|anebędq odsetkizgodniez Rozpo|zadzeniem
Rady
|\4inistrÓw
w sprawieokreŚ|enia
wysokości
odsetekustawowych.

se

Dyrektor
fłobkana p.ośbę
rodficamoŹeWydaćdebyzjęW sń|awjeodroczenia
i rozłożenia
na raty
zaległości
z tytulunieterminowych
opłatza wyżywienie
i opiekęw żłobku
świadczonq
dzieciom
wWiekudo |at3 o.azWystawiać
tytuły
egzekucyjne
Wtychsprawach.

s 10

zaŻqdzenjezostajeWywiesfonena tab|icyogłoszeńdo informacjircdzicóri'

s 11

Niniejszezarządfeniestanowie|ementkontro|i
zarządczej'

s12

"rracimoc:zarządzenieNr 5/2018Dyrektora
fłobkaMiejskiego
Nf 1 w faganiu z dnia30 marca
2018r. w sp.awieopłatponoszonych
przezrodzicÓwfa pobytdzieckaw fłobku'

s 13

Wykonaniezarzqdzeniapowiefa się Dyrektorowi
fłobkaMiejskiego
Nr 1 w faganiu'

514
zaŻqdzeniewchodziw życiez dniempodpisanja
f mocąobowiqfujqcq
od 1 stycznia2019r.
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