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ZA1tZ\lJJZENIE NR 2.2021 DYREKTORA ZLOBKA GMINNEGO
w TRZCIANIE z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: wysokosci i zasad pobierania oplat za pobyt i wyzywienie dzieci w Zlobku
Gminnym w Trzcianie oraz ich zwrotu w przypadku nieobecnosci dziecka od 1 kwietnia
2021 r.
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do lat
3. (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650 oraz Uchwaly NR XXXIV/280/202lRacly Gminy Swilcza
z dnia 24 lutego 2021 roku. W wysokosci dodatkowej oplaty za wydluzony, na wniosek
rodzica/opiekuna prawnego dziecka , wymiar opieki nad dzieckiem w zlobku, maksymalnej
oplaty za wyzywienie oraz okreslenia czysciowego zwolnienia od podnoszenia oplat.

Dyrektor
Zlobka Gminnego w Trzcianie
zarzqdza, co nastypuje:
Korzystanie ze Zlobka jest odplatne
Optata obejmuje:
1) miesi~cznq optat~ za pobyt dziecka w ztobku,
2) dziennq optat~ za wyzywienie (tj. 5 ztotychL
3) optat~ dodatkowq za kazd q godzin~ pobytu dziecka wydtuzonq ponad wymiar 10
godzin dzienlilie.
3. Wysokosc optat za swiadczenia udzielane przez Ztobek okresla Hada Gminy Swilcza
w formi,e uchwaty.
4. Optaty wnosi si~ z dotu do 10 dnia kazdego miesiqca kalendarzowego.
5. Okresem rozliczeniowym jest miesiqc kalendarzowy.
6. W przypadku nieobecnosd dziecka w Ztobku optata za wyzywienie podlega
zwrotowi w wysokosci iloczynu dziennej optaty za wyzywlienie i liczby dni nieobecnosci
dziec:ka w Ztobku.
7.W przypadku nieobecnosci dziecka trwajqcej nieprzerwanie dtuzej niz 15 dni
roboczych optata za pobyt dziecka w Ztobku podl'ega zwrotowi proporcjonalnie do
czasu trwania nieobecnosci.
3. W przypadku, gdy Ztobek jest nieczynny z powodu ogtoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej PolskieL wojew6dztwa lub obszarze obejmujqcym swoim zasi~giem
Gmin~ Swilcza stanu kl~ski zywiotowej, stanu wojennego, stanu wyjqtkowego, stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego rodzicom/opiekunom prawnym
przystuguje zwrot optaty miesi~cznej, w cz~sci proporcjonalnej do ilosci dni miesiqca,
w kt6rym plac6wka nie swiadlczyta ustug lila rzecz dzieci. W przypadlku gdy dziecko
zakonczy pobyt w ztobku, wptacona optata zostanie zwr6cona rodzicowijopiekunowi
prawnemu na jego pisemny wniosek za okres, w kt6rym plac6wka nie swiadczyta ustug
z w/w powod6w.
4. Rodzic, opiekun prawny lub inlila osoba, kt6rej Sqd powierzyt sprawowanie opieki
nad dzieckiem zobowiqzany jest do zgtoszenila kazdej planowanej nieobecnosci z
wyprzedzeliliem, najpozniej na jeden dzien przed nieobecnosci q, a w przypadku
choroby w pierwszym dniu nieobecnosci dziecka do godziny 8.00.
Zali"zqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2021 roku

