
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 
1 w Bytomiu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461) w związku 
z 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Bytomiu 
w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 14% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w danym roku, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłatę zaokrągla się do pełnego złotego. 

2. Dla dzieci przyjętych do żłobka po 15. dniu danego miesiąca, ustala się opłatę 
w wysokości 50% opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1. Opłata za kolejne miesiące 
ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. 

3. Ustala się opłatę za wydłużony, ponad 10 godzin dziennie, pobyt dziecka w żłobku, 
w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, ustalonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, za każdą rozpoczętą kolejną godzinę. 

§ 2. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 
0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, ustalonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, wysokości 
dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem 
w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków 
częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. nr 
85 poz. 1563 oraz z 2019 r. poz. 4036). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z 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.), wysokość opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Wobec powyższego, mając na uwadze realny koszt utrzymania Żłobka Miejskiego nr 
1 w Bytomiu i konieczność zapewnienia właściwego standardu usług opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, ustalono nowy poziom opłat, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale. 

Na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
z późn. zm., przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu, w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Bytomiu, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych 
opłat, poddano konsultacjom. 
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