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UCHWAŁA NR PR.0007.67.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust.1, art. 59 
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), na 
wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 

RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości 15% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach. Opłatę zaokrągla się w górę do pełnego złotego. 

2. Dla rodzin uzyskujących w okresie ostatnich 3 miesięcy przed zawarciem umowy o pobyt dziecka w żłobku 
dochód: 

1)poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), 

2)na osobę w rodzinie poniżej kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r 
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), 

opłaty, o której mowa w ust. 1 nie ustala się. 

3. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, pobiera się opłatę miesięczną: 

1)za pierwsze dziecko - w wysokości 100% opłaty określonej w ust. 1, 

2)za każde następne dziecko - w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1. 

4. Opłata miesięczna, o której mowa w ust. 1 i 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 dotyczą dzieci, które przebywają w żłobku do 10 godzin dziennie. 

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin 
dziennie. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 5,50 zł za każdy 
dzień pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku dla dzieci ze specjalną dietą oraz dla dzieci do 1 roku 
życia ustalana jest indywidualnie przez Dyrektora Żłobka i nie może przekroczyć kwoty 7,50 zł za każdy dzień 
pobytu. 

3. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, możliwe jest wprowadzenie odpłatnego 
dodatkowego posiłku, którego maksymalny koszt wynosi 1,50 zł dla dzieci od 1 roku życia, a dla dzieci młodszych 
koszt ten ustalany jest indywidualnie przez Dyrektora Żłobka i nie może on przekroczyć kwoty 2,00 zł za każdy 
dodatkowy posiłek. Wniosek o wprowadzenie dodatkowego posiłku dla dziecka składa się najpóźniej na 5 dni 
przed rozpoczęciem miesiąca, w którym posiłek ma być wprowadzony. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3 obejmują wyłącznie koszty zakupu żywności. 

§ 4. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, w § 2 i w § 3 zamieszcza się w umowie o pobyt 
dziecka w żłobku na dany rok kalendarzowy. 

2. Rodziny, o których mowa w § 1 ust. 2, są zobowiązane do okazania aktualnych zaświadczeń o korzystaniu 
z pomocy społecznej lub o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. 

§ 5. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, w § 2 i w § 3 uchwały, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 
ponoszą miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ustępu 2. 
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2. Za dziecko nowo przyjęte do Żłobka w trakcie miesiąca, opłaty, o których mowa w ust. 1, ponoszą rodzice 
lub opiekunowie prawni dziecka w terminie 5 dni od dnia przyjęcia dziecka do Żłobka, a za każdy kolejny miesiąc 
pobytu dziecka w Żłobku, zgodnie z terminem określonym w ust. 1. 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są zgłosić nieobecność dziecka w Żłobku najpóźniej 
do godziny 8°° rano w dniu jego nieobecności pod rygorem utraty prawa do zmniejszenia opłat za ten dzień. 

§ 6. Opłaty, o których mowa powyżej, są wnoszone na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska – Żłobka Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej będącego jednostką budżetową Miasta Ruda Śląska. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 8. Traci moc Uchwała nr 248/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim z późniejszymi zmianami. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ruda Śląska 

Jarosław Wieszołek


