
UCHWAŁA NR XXXIII/295/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/284/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie opłat za pobyt 
dziecka w Żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od ponoszenia opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559/ oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 /tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1324/ Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje : 

§ 1.  

W uchwale Nr XXXI/284/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie  opłat za 
pobyt dziecka w Żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od ponoszenia opłat wprowadza się następujące zmiany : 

1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie : 

„2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub 
osoby sprawujące pieczę zastępczą”.. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie : 

„1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku do 10 godz. w wysokości 400 zł. 

2. Ustala się dodatkowa opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku za każdą rozpoczętą godzinę 
przekraczająca wymiar 10 godzin dziennie w wysokości 10 zł  za każdą rozpoczętą godzinę”.. 

3. § 6 otrzymuje brzmienie : 

„Obniża się maksymalnie do 100% opłatę za pobyt dziecka w żłobku niespełniającej kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń 
losowych : 

1. śmierci jednego lub obojga rodziców, 

2. nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby jednego lub obojga rodziców, 

3. ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, 

4. pożaru lub zalania mieszkania, 

5. zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny, 

6. innego zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację materialną rodziny.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
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§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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