
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/270/2011 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 17 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w żłobkach prowadzonych przez 

Miasto Gliwice 

Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Gliwicach  

uchwala:  

§ 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobkach 

prowadzonych przez Miasto Gliwice w wysokości 400 zł.  

§ 2. Ustala się następujące częściowe zwolnienia dla mieszkańców Gliwic w opłacie określonej w § 

1 według poniższej tabeli:  

  

Lp.  Dochód netto na członka rodziny w złotych  Wysokość zwolnienia z opłaty  Kwota opłaty w złotych  

1  do 700,00  70%  120  

2  od 700,01 do 1000,00  62,5%  150  

3  od 1000,01 do 1300,00  50%  200  

4  od 1300,01 do 1600,00  25%  300  

5  pow. 1600,00  0%  400  

§ 3. 1. Uprawnieni do zwolnienia, o którym mowa w § 2 są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, którzy 

przedstawią zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów w ostatnim rozliczonym roku 

podatkowym. Po rozliczeniu każdego kolejnego roku podatkowego korzystający ze zwolnienia są zobowiązani 

przedstawić nowe zaświadczenie z urzędu skarbowego do dnia 31 maja każdego roku. Jeżeli nowe 

zaświadczenie będzie wskazywać na zmianę uzyskiwanych dochodów w stosunku do stanu poprzedniego, 

nastąpi odpowiednia zmiana wysokości zwolnienia oraz rozliczenie wstecz za poprzednie miesiące roku 

kalendarzowego, w którym zostało złożone nowe zaświadczenie. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, 

potwierdzających osiągane przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka dochody, miesięczna opłata stała 

jest naliczana w wysokości 400,00 zł.  

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 

10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.  

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Miasto 

Gliwice w wysokości 5,- zł dziennie.  

§ 5. Rodzice (opiekunowie prawni), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki 

w żłobku zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 2, w wysokości 50,00 zł za każde 

dziecko.  
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 

dzień od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Gliwicach  

 

 

Zbigniew Wygoda 
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