
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/252/2021 

RADY MIEJSKIEJ PIESZYC 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień 

z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach w wymiarze 

do 6 godzin dziennie w wysokości 350 zł. 

2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wymiarze powyżej 6 godzin ustala się opłatę w wysokości 

0,1% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach powyżej 10 godzin 

dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku w wysokości 0,5% aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłatę 

określoną w ust. 1 i 2 obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko, na pisemny wniosek rodziców 

(opiekunów prawnych) skierowany do Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1. 

5. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej (mającej na utrzymaniu troje  

lub więcej dzieci) objętej Programem Pieszyckiej Karty Dużej Rodziny przyjętym uchwałą Rady Miejskiej  

w Pieszycach, opłatę określoną w ust. 1 i 2 obniża się o 60% za każde dziecko, po okazaniu Dyrektorowi Żłobka 

Miejskiego nr 1 aktualnej Karty Dużej Rodziny. 

§ 2. W przypadku zamknięcia żłobka w okresie letniej przerwy wakacyjnej lub zawieszenia działalności 

placówki na podstawie przepisów szczególnych rodzic/opiekun prawny nie ponosi opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku. 

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach 

w wysokości 8,50 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/238/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat 

ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 listopada 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Kondrat 
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