Białystok 01.02.2022

Zarządzenie Nr 2/2022  zmieniające do zarządzenia 4/2021
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku
z dnia 03.06.2021 r.

 Podstawa prawna: . Uchwale Nr XLV/657/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku. Uchwale Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie  ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie. 
Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 6  w Białymstoku  postanawia  iż :

	Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku w następujących punktach:
- Preambuła dotychczasowej umowy, a w miejsce dotychczasowej otrzymuje ona brzmienie: Niniejsza umowa określa zasady korzystania z usług Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku w oparciu o postanowienia zawarte w: 1. Uchwale Nr XLV/657/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku.       2. Uchwale Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie  ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.                                                            3. Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku.

- Odpłatność
§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni/ dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 400 złotych, zgodnie z §1.1 Uchwały Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie. 
§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni/ zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku, do wysokości maksymalnej stawki dziennej w kwocie 10 zł, określonej w  § 2 Uchwały Nr XLVIII/693/22  Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie. 
§ 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Rodzice/opiekunowie prawni/ dziecka, zobowiązują się do ponoszenia dodatkowej opłaty, za każdą rozpoczętą godzinę opieki, powyżej 10 godzin dziennie, w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki zgodnie z § 1.2 Uchwały Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie. 
W §4 pkt 2 otrzymuje brzmienie : Odbiór dzieci z grup odbywa się w godzinach od 15:00       do 17:10. W przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują potrzebę odstępstwa od godzin odbioru należy zgłosić tę sytuację Dyrektorowi Żłobka /telefonicznie lub bezpośrednio/.

Pozostałe ustalenia Regulaminu pozostają bez zmian.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.



                     Ewa Łupińska
                                                       (Podpis Dyrektora Żłobka)

