
UCHWAŁA NR XIII/161/2020 
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 4 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, 2 w związku 
z art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 409, poz. 60, poz. 730) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, zwanym 
dalej „żłobkiem”: 

1) do 10 godzin dziennie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez Radę 
Ministrów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) wydłużony na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ponad 10 godzin dziennie – 50 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku, w wysokości do 17 zł dziennie. 

§ 3. 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do żłobka może uzyskać częściowe zwolnienie 
z opłaty, o której mowa § 1 pkt 1, w wysokości 25%, w przypadku gdy: 

1) ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, 

2) dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki w żłobku, wówczas częściowe zwolnienie dotyczy 
opłaty za drugie i kolejne dziecko, 

3) z opieki w żłobku korzysta dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności. 

2. Rodzic/opiekun prawny ubiegający się o częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w  ust. 1 pkt 1, 2 lub 
3, składa wniosek do dyrektora żłobka. 

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, nie łączą się ze sobą. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach 
utworzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) gmina, która tworzy żłobek, ustala wysokość opłaty za
pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
wydłużony, za dodatkową opłatą (art. 12 ust. 3 ustawy). Natomiast w myśl art. 23 wyżej wymienionej
ustawy rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w
żłobku.

W związku ze wzrostem kosztów produktów używanych do przygotowywania posiłków dla dzieci
w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim, proponuje się
zwiększenie wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka do 17 zł dziennie. Powyższe ma na celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu usług żywieniowych dla dzieci i prowadzenie „zdrowej kuchni”,
zgodnie z obowiązującymi normami żywienia. W projekcie niniejszej uchwały wprowadzono również
możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłat w przypadku rodzin wielodzietnych, rodzeństw,
czy też dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności korzystających z opieki w żłobku.

W związku z powyższym wnoszę pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.
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