
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/177/12 

RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku 
z art. 12 ust. 3, art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.), Rada 
Miejska w Oławie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez 
gminę jest odpłatny i składa się z następujących opłat: 
a) godzinowej opłaty za pobyt dziecka i opiekę pielę-

gnacyjną oraz edukacyjną,  
b) za wyżywienie dziecka.  

§ 2. 1. Ustala się opłatę za godziny pobytu dziecka 
w żłobku, zadeklarowane przez rodzica (opiekuna) 
w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Żłobka, o których 
mowa w uchwale, w wysokości 1,10 zł za godzinę 
pobytu, obejmującą częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka.  

2. Opłata, o której mowa w ustępie 1. będzie wa-
loryzowana corocznie z dniem 1 stycznia proporcjo-
nalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ogłaszanego corocznie w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
w drodze obwieszczenia Prezesa rady Ministrów.  

§ 3. 1. W przypadku żłobka utworzonego przez 
gminę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, 
dzienny pobyt dziecka w tej placówce może być wy-
dłużony poza limit 10 godzinny określony w art. 12 
ust. 2. przywołanej w uchwale ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, za dodatkową opłatą 
w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową 
godzinę pobytu dziecka w żłobku.  

2. Maksymalny dzienny pobyt dziecka w żłobku 
nie może przekroczyć 12 godzin.  

§ 4. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wy-
żywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę 
w wysokości 5,70 zł.  

§ 5. 1. Na pisemny wniosek rodziców lub praw-
nych opiekunów dziecka Dyrektor żłobka, za zgodą 
Burmistrza Miasta Oława, może dokonać:  
a) całkowitego zwolnienia z godzinowej opłaty za 

pobyt dziecka, jeżeli dochód rodziny nie przekra-
cza kwoty kryterium dochodowego, o którym mo-
wa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 mar-
ca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
ze zmianami), 

b) częściowego zwolnienia z godzinowej opłaty za 
pobyt dziecka, jeżeli dochód rodziny nie przekra-
cza 150% kwoty kryterium dochodowego, o któ-
rym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz.1362 ze zmianami),  

c) obniżenia opłaty o 25% w przypadku uczęszczania 
rodzeństwa do żłobka.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Oława.  

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/127/11 Rady Miej-
skiej w Oławie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowa-
dzonym przez Gminę Miasto Oława.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Mikoda 
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Wrocław, dnia 2 października 2012 r.
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