
REGULAMIN OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE  

 

DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKI W KOLE 
 

Podstawa prawna: art.58 ust.1, art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 

dzieckiem w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45, poz.235)oraz uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady 

Miejskiej w Kole w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za  wyżywienie 

dziecka w Żłobku Miejskim w Kole oraz określenie warunków zwolnienia od ponoszenia 

tych opłat. 

 

 

       §1. Regulamin dotyczy warunków pobierania odpłatności za pobyt dziecka 

w Żłobku Miejskim w Kole. 

1. Na odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składają się: 

- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 0,65 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu 

- koszt wyżywienia – dzienna maksymalna opłata za wyżywienie w 

wysokości 7,00 zł. 

 

 

       §2.   Wysokość opłat  ustala Rada Miejska w Kole. 

 

1. Żłobek Miejski w Kole pobiera od rodziców opłatę miesięczną z góry 

do 15-tego każdego miesiąca. 

 

 

  §3.  W przypadku , gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko 

obniża się kwotę opłaty za pobyt dziecka w żłobku, czyli opłata ta będzie 

uiszczana  w następującej wysokości: 

 

a) za pierwsze dziecko         -           100% kwoty opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku 
b) za drugie dziecko             -           50% tej kwoty. 

c) za trzecie i kolejne dziecko- odpłatność będzie dotyczyć jedynie 

kosztów wyżywienia. 

 

  §4.  Rodzice nie płacą za pobyt dziecka w żłobku w następujących 

przypadkach: 

 

a) żywienie                          -   za każdy dzień nieobecności 

b) opłata za pobyt dziecka w żłobku      -  za każdy dzień nieobecności 

c) całomiesięcznego urlopu wypoczynkowego rodziców 

 



 

 

§ 5.  Wysokość opłat za wyżywienie ustala Rada Miejska w Kole. 

     1. Stawka żywieniowa jest uzależniona od cen artykułów spożywczych 

na rynku. 

       2. Równowartość dziennej stawki żywieniowej potrąca się za każdy 

dzień nieobecności dziecka w żłobku, pomniejszając opłatę za 

wyżywienie przy rozliczeniu w następnym miesiącu. 

 

      3.  W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, nie nalicza się opłat 

za pobyt  i za wyżywienie. 

 

 

     §6.  W przypadku nie uiszczania opłat lub nieterminowego płacenia za 

pobyt dziecka w żłobku, należności będą egzekwowane na drodze 

postępowania administracyjnego, łącznie ze skreśleniem dziecka z listy. 

 

 §7. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………. 

 

 

 
 

 


