
 

 

UCHWAŁA NR XII/127/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., z poz. 506) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  

do 3 lat  (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze  zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty  

za wyżywienie.  

§ 2. Ilekroć jest mowa o: 

1) Żłobku - rozumie się przez to Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej oraz Żłobek Publiczny 

w Szczepanowie, 

2) Rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych. 

§ 3. Pobyt w żłobku jest odpłatny i składa się z: 

1) opłaty za pobyt dziecka, 

2) opłaty za wyżywienie. 

§ 4. 1. Opłata za pobyt dziecka składa się z opłaty stałej, nie podlegającej zwrotowi w przypadku 

nieobecności dziecka w żłobku, oraz opłaty zmiennej uzależnionej od rzeczywistej obecności dziecka 

w żłobku, liczonej w godzinach.  

2. Miesięczna opłata za pobyt dziecka niepodlegająca zwrotowi jest opłata stałą. Jest ona uiszczana  

bez względu na nieobecność dziecka w żłobku. Opłata ta wynosi 99 zł. 

3. Pozostała część opłaty za pobyt dziecka w żłobku to jest opłata zmienna jest opłatą proporcjonalną  

do czasu pobytu dziecka w żłobku i wynosi 0,025% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, ustalonego 

zgodnie z odrębnymi przepisami, uiszczana za każdą godzinę świadczeń, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 

edukacyjnych. 

§ 5. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie ustala się w formie stawki żywieniowej i wynosi 7,70 zł 

dziennie. 

§ 6. Zasady i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna, zawierana 

pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIX/338/14 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia  26 marca 2014 r. 

w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.       

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Kryciński 
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