
UCHWAŁA NR XXXVIII/504/2022 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie  

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku 

w Mławie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

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 z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) Rada 

Miasta Mława uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, określenia 

warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie, dokonuje się następujących zmian: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku prowadzonym przez 

Miasto Mława ustala się, w zaokrągleniu do pełnego złotego, miesięczną opłatę w wysokości 

10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.” 

2) po § 3a dodaje się § 3b ust. 1 w brzmieniu: 

„§ 3b 1. W przypadku wniesienia opłaty miesięcznej za  pobyt dziecka w żłobku prowadzonym 

przez Miasto Mława przez rodzica, po przyznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

rodzicom dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, opłata miesięczna 

zostanie zwrócona, w wysokości przyznanego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.  

2. Zwrot opłaty miesięcznej nastąpi po otrzymaniu przez Miasto Mława środków z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony do Urzędu Miasta 

Mława. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

1) dane rodzica, który złożył wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

2) dane dziecka, na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał dofinansowanie, 



3) numer rachunku, na który ma zostać przekazany zwrot opłaty miesięcznej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego,  za wyjątkiem §1 pkt 1, który wchodzi w życie 1 maja 2022 r.   

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Lech Prejs 
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