
 

 

UCHWAŁA NR 259/XVI/2019 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłaty za pobyt 

Działając na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. 

poz. 506 ze zmianami), 

- 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  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zmianami), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz 

maksymalną wysokości opłaty za wyżywienie: 

1) za pobyt w wymiarze 10 godzin dziennie w wysokości 400 zł miesięcznie; 

2) dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad 10 godzin w wysokości 15 zł; 

3) maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 8 zł. 

§ 2. Na wniosek rodzica dziecka, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3, opłatę, o której mowa w § 1 pkt 1 obniża się o 15% na każde dziecko objęte Programem 

"Duża Rodzina" w Rybniku, wprowadzonym uchwałą nr 427/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina". 

§ 3. 1. Uchyla się uchwałę 223/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt. 

2. Traci moc uchwała nr 669/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 grudnia 2019 r.

Poz. 8161



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Wojciech Kiljańczyk 
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